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POLITICA PART UI SI STATULUI NOSTRU 
expresia intereselor supreme ale poporiioi român,

„Pornind de la interesele vitale ale poporului român și de la cauza gene
rală a păcii și destinderii, ținînd seama de imperativele lumii de azi, România 
desfășoară o largă și intensă activitate internațională, militează neabătut 
pentru o politică nouă de colaborare și înțelegere între națiuni. In perioada 
care a trecut de la Congresul al XI-lea, țara noastră și-a amplificat și mai 
mult această activitate, și-a dezvoltat relațiile internaționale, a adus o con
tribuție constructivă la dezbaterea și soluționarea problemelor de care de
pind progresul și pacea omenirii."

și atențiamultitudi- sesiunea a

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
a primit pe ministrul cercetării științifice 

și al mediului înconjurător din Gabon

în acest sfîrșit de an, în ambianța de muncă însuflețită, de succese repurtate în îndeplinirea înainte de termen a sarcinilor pe anul în curs și pe întregul cincinal 1971—1975, sesiunea recent încheiată a Marii Adunări Naționale s-a înscris ca un eveniment de excepțională însemnătate, care a polarizat în cel mai înalt grad interesul întregii noastre națiuni.Se poate spune că, prin nea problemelor abordate, oferit o vie imagine a preocupărilor poporului român, a vocației sale constructive, a voinței sale de a obține noi progrese pe calea înfloririi patriei, in condiții de pace, înțelegere și cooperare internațională, în acest context se înscrie trecerea în revistă a mărețelor realizări obținute de poporul nostru, sub conducerea partidului, de-a lungul cincinalului, al cărui bilanț detaliat va fi prezentat la Congresul deputaților consiliilor populare. în Vrimul trimestru al anului viitor.n acest context se înscriu, de asemenea, dezbaterea și adoptarea Planului național unic de dezvoltare economico-socială a României pe anul 1976, primul an al cincinalului, a bugetului de stat pe același an, precum și a altor legi referitoare la importante sectoare ale construcției socialiste. în acest fel au fost cristalizate noi obiective ale activității creatoare a poporului nostru, consacrată înfăptuirii Programului partidului de edificare a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a României spre comunism.Ilustrînd strînsa unitate, îmbinarea armonioasă dintre politica internă și externă a partidului și statului nostru, sesiunea Marii Adu-

Unanimă adeziune a oamenilor muncii, sprijin ferm activității 
partidului și statului consacrate prosperității patriei, făuririi 

unei lumi a păcii, dreptății și libertății popoarelor
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în construcție - 
nava de 55 000 tdwLa Șantierul naval din Galați au fost încheiate lucrările de debitare la prima dintre cele 6 bloc-secții ale navei de 55 000 tdw, cel mai mare vas aflat în construcție aici. Volumul materialului debitat cîntărește circa 2 000 tone, cît corpul unui cargou de 4 500 tdw. Acum se lucrează din plin la debitarea tablelor pentru suprastructura navei, concomitent cu- asamblarea primelor secții de volum pentru același cargou. De remarcat că debitarea se realizează in noul atelier de prelucrări corp al șantierului naval gălățean, folosindu-se utilaje moderne. (Dan Plăeșu).
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nări Naționale a acordat o atenție deosebită activității României socialiste pe plan internațional. întreaga desfășurare a lucrărilor, expunerea prezentată de tovarășul Nicoiae Ceaușescu, cuvîntul deputaților au reflectat înalta consecvență cu care sînt aplicate orientările programatice stabilite de Congresul al XI-lea al partidului in domeniul vieții internaționale. Deși s-au referit doar la intervalul unui singur an, cit a trecut de Ia Congres, dezbaterile forului suprem al puterii de stat au pus puternic in evidență tabloul unei activități externe deosebit de bogate, caracterizată prin eforturi perseverente, prin inițiative cutezătoare și de amplu răsunet — ilustrînd din plin rolul României în cadrul forțelor înaintate ale contemporaneității care militează pentru o lume mai bună și mai dreaptă. Dezvoltarea amplă a relațiilor internaționale ale țării, multitudinea și rodnicia contactelor și convorbirilor la cel mai înalt nivel, a- tît pe pămîntul patriei, cît și pe cele mai diferite meridiane, creșterea numărului de state cu care întreținem relații diplomatice și raporturi economice, semnarea de noi tratate de prietenie și declarații solemne comune, a numeroase a- corduri și înțelegeri de lărgire a schimburilor economice, de colaborare pe tărîm tehnico-științific, cultura! și în alte sfere de activitate — sînt tot atîtea concretizări nemijlocite ale orientărilor stabilite de Congresul al XI-lea al partidului.întreaga desfășurare a sesiunii a reliefat — încă o dată și cu o deosebită strălucire — faptul că aceste succese sint indisolubil legate de

Vîrsta de aur
a autocamionului românesc

\ •„Bogăția unui popor nu stă în bani, ci în muncă'. Semnat : Eminescu. „Fapta e totul, gloria nimic". Semnat : Goethe. „A nu pedepsi greșelile înseamnă a încuraja răul". Semnat : Publius Syrus. Dacă aș fi extras aceste trei înțelepte maxime de prin cărți nimic n-ar justifica citarea lor în capul acestui reportaj. Dar. spunîndu-vă că le-am transcris de pe frontispiciul unei gazete de perete de u- zină, intitulată „Motoristul", și aflată în incinta secției „510 Diesel" de la „Steagul Roșu" din Brașov, sensul cuvintelor rostite de cei trei mari ginditori capătă profunzimi deosebiteImaginați-vă interiorul celei mai vaste și mai noi hale de asamblare a puternicelor camioane brașovene, adevărată uzină în uzină. de la capătul căreia, la fiecare șase minute, iese gata de drum, verificat, încercat, fercheș și lustruit, cite un autocamion din gama celor două duzini de tipuri înzestrate cu motoare Diesel. Pentru a reda cît

NICOLAE
(Din expunerea prezentatăactivitatea prodigioasă a tovarășului Nicoiae Ceaușescu, căruia ii revine meritul esențial in inițierea, elaborarea și traducerea in viață a politicii externe a partidului și statului, în tot ceea ce întreprinde România pe plan internațional își află pregnante manifestări trăsăturile definitorii pentru modul de gîndi- re și activitate al secretarului general al partidului, președintele republicii — spiritul novator, revoluționar, energia, fermitatea și pasiunea puse în slujba intereselor vitale ale poporului român, împlinirii năzuințelor de libertate, bunăstare, progres ale tuturor națiunilor. Aceste trăsături se regăsesc din plin în expunerea prezentată de tovarășul Nicoiae Ceaușescu la sesiunea Marii Adîinări Naționale, expunere care, prin pozițiile principiale pe care le afirmă, prin aprecierile și concluziile pe care Ie formulează, reprezintă un îndreptar de o deosebită valoare teoretică și practică pentru întreaga activitate internațională a țării, dez- voltind orientările programatice stabilite de Congresul al XI-lea. în același timp, se poate aprecia că, prin profunzimea și spiritul creator al rezolvărilor propuse, ea se înscrie ca un document de certă semnificație internațională.Ca exponent! ai voinței lui popor, deputății Marii Naționale, prin Hotărîrea în unanimitate, au dat apreciere și au exprimat aprobare de către cetățenii țării a politicii externe și activității internaționale a României, prezentate în expunerea tovarășului Nicoiae Ceaușescu. Această unanimă aprobare de către popor presie nu numai

intregu- Adunări adoptată o înaltă deplina
și-a găsit ex- prin inter

de cît proporțiile acestei secții, întinsă în stingă drumului cu plopi.ce duce spre oraș, și a cuprinde ceva din freamătul muncii celor peste 1100 de perechi de brațe de muncă și tot atitea minți ambiționate de auto- depășire, ne-ar trebui un ecran panoramic și un travelling cinematografic lung de cițiva kilometri. Ne-ar trebui o bandă sonoră ul- trasensibilă capabilă să înregistreze în simultan bătăile inimilor și zumzetul mașinilor-unelte și o muzică la înălțimea purității de gind a celor trei genii de pe frontispiciul gazetei de perete și la înălțimea cutezanței de spirit a tinereții din vasta secție. Căci vîrsta medie a celor 1 100 de muncitori, tehnicieni, maiștri și ingineri din secția motoare diesel a uzinei brașovene este de numai 22 de ani. Vă închipuiți, desigur, cît de numeroși trebuie să fie tinerii emuli ai „Steagului Roșu" dacă In această mare întreprindere de vechi tradiții proletare 
fi de adevărată școală a

vieții și a muncii lucrează, alături de ; numerosul contingent al celor ce abia au depășit vîrsta majoratului, peste 800 de oameni cu o vechime în uzină mai lungă de 25 de ani și 256 de „veterani" sărbătoriți în a- cest decembrie cu iarnă părelnică pentru depășirea stagiului de 30 de ani în a- celași loc de muncă. înțelepciunea înscrisă fie frontispiciul „Motoristului" iși capătă astfel explicația, căci acolo unde sint „bă- trîni" există și cuget profund, și simțire adîncă, și vorbă de duh, și sfat părintesc.Oricine ar veni aici ar fi fără îndoială tentat să descrie în primul rînd spectacolul muncii, rodul ei, complexitatea tehnicii puse în mișcare, diversitatea produselor cu marca fabricii cunoscută astăzi pe toate continentele lumii. Mărturisesc că rezist cu greu acestei tentații ; oamenii, cei ce făuresc cu ajutorul înaltei tehnicități și cu talentul și priceperea lor suita de camioane tot mai robuste, tot mai perfecțio

CEAUȘESCU
la Marea Adunare Națională)mediul deputaților, ci și In mod direct, nemijlocit, prin puternicul ecou al expunerii în rîn- durile opiniei publice, prin declarațiile, luările de poziție, telegramele și mesajele trimise din toate colțurile țării și care dau glas vibrant sprijinului integral al națiunii noastre socialiste pentru politica externă a partidului și statului.Dezbaterile Marii Adunări Naționale au oferit o nouă și vie confirmare a uneia din caracteristicile fundamentale ale activității externe a României socialiste : internaționalismul consecvent. Ele au e- vidențiat puternic preocuparea de prim ordin acordată dezvoltării relațiilor de prietenie, colaborare multilaterală și solidaritate cu toate țările socialiste, țara noastră considerînd că întărirea conlucrării, consolidarea unității dintre statele care edifică noua orînduire au o importanță fundamentală pentru creșterea forțelor generale ale socialismului, a influenței și puterii sale de atracție pe plan internațional. în același timp, lucrările sesiunii au oglindit consecvența preocupărilor României pentru dezvoltarea legăturilor de cooperare și solidaritate cu noile state independente, cu țările în curs de dezvoltare, cu țările nealiniate, cu toate partidele comuniste și muncitorești, cu mișcările de eliberare națională, cu toate forțele politico-sociale, democratice, progresiste, înnoitoare, alături de care milităm împotriva vechii politici de asuprire și dictat, pentru o nouă așezare a raporturilor internaționale. Totodată, a fost pusă în evidență fermitatea

(Continuare în pag. a IlI-a)» 

nate, tot mai capabile de performanțe apte să concureze'cu toate producțiile de gen din lume, atrăgîndu-mă mai mult.La 7 dimineața, la preluarea primului schimb de zi. peste zece mii de oameni care poartă la rever ecusoanele „Steagului Roșu" intră pe porțile întreprinderii. Alți 12 000 îi vor schimba in turele de după amiază și de noapte, căci aici fluxul producției este continuu și, indiferent de ora din zi sau din noapte care măsoară timpul, la fiecare șase minute, un nou autocamion se încolonează partidelor gata de start. Sînt peste 4 600 de comuniști și mai * bine de 7 000 de uteciști printre cei 22 000 care, în 1976, vor da țării pentru nevoile interne și pentru export 36 000 de camioane, dintre care 23 000 cu motoare Diesel, bidivii ai căilor rutiere cu o forță de tracțiune de la 2 la 20 de tone, cu corolarul ambi-
Ioan GRIGORESCU

(Continuare în pag. a V-a)

Tovarășul Nicoiae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, a primit, luni după-amiază, pe Francois Owono N’Guema, membru al Biroului Politic al Partidului Democratic Gabo- nez, ministrul cercetării științifice și al mediului înconjurător din Republica Gaboneză, care efectuează o vizită în țara noastră.La întrevedere a participat tovarășul Octavian Groza, membru supleant al C.C. al P.C.R., prim-vice- președinte al Consiliului Național pentru Știință și Tehnologie.A fo'st de față Jean Firmin
A apărut în broșura t

NICOLAE CEAUȘESCU
. I .• /

Expunere prezentată la Marea Adunare Națională 
cu privire la mărețele realizări ale poporului român 
în cincinalul 1971-1975 și la politica externă a României, 

pusă în slujba păcii și colaborării internaționale 
18 DECEMBRIE 1975 Editura politică

..........—.... — : ............. ‘

Vești care aduc bucuria 
marilor împliniri

Cu planul anual îndeplinitCu producția realizată în cursul zilei de luni, oamenii muncii din industria județului Maramureș au Îndeplinit integral sarcinile de plan la producția globală pe acest an. Un calcul preliminar arată că pină la finele anului se va realiza în județ o producție industrială suplimentară în valoare de circa 165 milioane lei. Astfel, minerii, metalurgiștii, constructorii de mașini, forestierii și colectivele din industria locală — care se disting in mod deosebit prin contribuția adusă la obținerea acestor bune rezultate — vor realiza peste plan, printre altele, 1 400 tone de cupru in concentrate, 1 200 tone cupru de convertizor, piese de schimb auto in valoare de 85 milioane lei, mobilă in valoare de peste 8 milioane lei, 3 800 tone prefabricate din beton, precum și alte produse. (Gheorghe Susa).Siderurgiștii reșițeni au raportat îndeplinirea planului pe 1975, an in care la Reșița s-a realizat cea mai mare producție din actualul cincinal. Pină la sfîrșitul anului, otelarii, furnaliștii, laminatorii și ceilalți si- derurgiști din cadrul combinatului vor elabora în plus față de prevederile planului aproape 100 000 tone de oțel, fontă și laminate, spor care se va obține numai pe seama utili

IARNA ÎN LIVEZI
® Curățirea și stropirea pomilor sînt obligații stabilite 

prin lege • Lucrările de întreținere sînt hotărîtoare pentru 
cantitatea și calitatea producției de fructe ® Statul a creat 
înlesniri considerabile pomicultorilor ® Probleme deschise: 
punerea în comerț a pompelor de stropit adecvate și distri
buirea insectofungicidelor.Condițiile naturale de climă și sol din țara noastră asigură dezvoltarea cu bune rezultate a pomiculturii, ramură importantă a agriculturii noastre. Singure, condițiile naturale nu sînt însă suficiente pentru a se obține producții mari de fructe și superioare din punct de vedere calitativ ; trebuie să se execute cu cea mai mare grijă și responsabilitate lucrările de întreținere în livezi. In cadrul acestora, un loc important il ocupă combaterea bolilor și dăunătorilor. Legea pomiculturii prevede cu claritate : „Combaterea bolilor și dăunătorilor in pomicultură constituie o sarcină obligatorie pentru toate organele și organizațiile socialiste, pentru toți locuitorii deținători de pomi și arbuști fructiferi". Această prevedere de mare însemnătate pornește de la faptul bine cunoscut că, în livezile neîngrijite, bolile și dăunătorii dijmuiesc simțitor recolta, iar calitatea fructelor are de suferit. în rîndurile ce urmează ne propunem să reliefăm unele probleme care se ridică în legătură cu combaterea bolilor și dăunătorilor în pomicultură, precum și modul în care se desfășoară acum această acțiune, intrucît lucrările de stropiri se execută și în cursul iernii.Eficienta măsurilor de protecție a plantelor — in cazul nostru pomii — se măsoară prin cantitatea și, mai ales, prin calitatea fructelor. In piață, la magazinele de specialitate găsim. în aceste zile, două categorii de mere și pere : unele mari și frumoase, altele mici cu pete de rapăn și urme de diferiți dăunători. Primele provin, in general, din livezile intensive, unde se execută 10 și chiar 15 stropiri pe an. Celelalte au fost culese din pomii neîngrijiți și care nu au beneficiat de numărul necesar de stropiri contra bolilor și a dăunătorilor. De aici și concluzia că nu peste tot acțiunile de combatere se fac în mod organizat, sub îndrumarea și controlul organelor agricole de specialitate, la termenele și în condițiile stabilite de acestea. De ce nu sînt îngrijiți și stropiți, corespunzător normelor agrotehnice, toți pomii?înainte de a da răspuns la această întrebare, să vedem cum este organizată acțiunea de combatere a bolilor și dăunătorilor. După cum ne-a informat ing. M. Petrescu, director în Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, în cadrul inspectoratelor județene de protecția plantelor există centre speciale de comba-. 

N’Gondet, ambasadorul Republicii Gaboneze la București.Exprimind șefului statului român gratitudinea sa pentru cinstea de a-1 fi primit, oaspetele a transmis tovarășului Nicoiae Ceaușescu un cald și frățesc mesaj din partea secretarului general al Partidului Democratic Gabonez, președintele Republicii Gaboneze, Albert Bernard Bongo, și cele mai sincere urări de prosperitate și fericire poporului român.Mulțumind, tovarășul Nicoiae Ceaușescu a rugat pe oaspete să a- dreseze președintelui Albert Bernard Bongo un cordial salut din partea sa, iar poporului gabonez cele mai

zării cu randament mărit a agregatelor. creșterii încărcăturii metalice în cuptoarele Martin și în furnale și reducerii duratei șarjelor. (Agerpres).Colectivul de la „Industria sîrmei" din Cimpia Turzii raportează îndeplinirea planului anual la producția globală. Pină la sfîrșitul anului, metalurgiștii de la această întreprindere urmează să realizeze o producție globală suplimentară in valoare de 115 milioane lei. Se vor realiza astfel peste prevederile planului 9 500 tone laminate finite, 2 100 tone bare trase, 3 500 tone sîrmă trefilată și zincată, 1 200 tone electrozi de sudură, 1 400 tone cabluri de tracțiune, 3 000 km conductori electrici izolați și alte produse. (Al. Mureșan).Colectivul Trustului petrolului Tg. Jiu și-a îndeplinit sarcinile de plan pe acest an, succes care va permite să se realizeze in plus o producție in valoare de peste 20 000 000 lei. In aceeași zi, petroliștii acestui trust au ridicat la 300 000 000 lei valoarea producției globale realizate peste prevederile de plan ale actualului cincinal, în- deplinindu-și astfel, cu o decadă mai devreme, angajamentul asumat în întrecerea socialistă. (Agerpres).

tere. Fiecare centru dispune de 5—8 formații de lucru, dotate cu aparatură manuală și carosabilă. Ele execută stropiri pe terenurile nemecani- zabile ale cooperativelor agricole, precum și în zona necooperativizată. în limita posibilităților — asigurarea de utilaje și substanțe — se execută stropiri și la pomii din gospodăriile populației. Pe terenurile mecanizabi- le, asemenea lucrări se fac cu ajutorul utilajelor din dotarea stațiunilor pentru mecanizarea agriculturii. Se poate afirma că prevederile cuprinse în legea pomiculturii sînt în bună parte respectate, lucrările de combatere a dăunătorilor și a bolilor executîndu-se cu mai multă responsabilitate decît în anii precedenți.Aceste rezultate se datoresc și faptului că statul vine în sprijinul cultivatorilor de pomi și arbuști fructiferi, acordînd înlesniri la executarea lucrărilor de stropiri. Astfel, statul suportă costul lucrărilor in planta

Imagine din 6ecția a IlI-a montaj de la întreprinderea mecanică din Roman Foto : E. Dichiseam!

bune urări de noi succese și prosperitate.în cadrul convorbirii care a avut loc cu acest prilej, au fost evocate cu satisfacție bunele relații statornicite între țările, partidele și popoarele noastre. In același timp, a fost evidențiată dorința reciprocă de a extinde și întări colaborarea româno- gaboneză în diverse domenii de interes reciproc. O atenție deosebită s-a acordat. în timpul întrevederii, problemelor privind promoyarea cooperării bilaterale în cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică.întrevederea s-â desfășurat într-o atmosferă cordială, prietenească.

Au intrat 
în funcțiune• La întreprinderea de articole tehnice din cauciuc Brașov a fost pusă in funcțiune, cu o lună mai devreme, o secție de curele tra- pezoidale pentru autovehicule șl tractoare. Prin darea în exploatare a acestei secții se creează condiții ca toate curelele trapezoidale, pentru toate tipurile și mărcile de autovehicule și tractoare ce se fabrică și se folosesc în țară, să se realizeze la Brașov, renuntîndu-se astfel la import. (Nicoiae Mo- canu).

o La Centrala electrică de ter- moficare Pitești-Sud a fost pus, zilele acestea. în funcțiune, un cazan de 420 tone abur pe oră. El contribuie la o mai bună alimentare cu energie termică a unităților industriale de pe platforma petrochimică piteșteană. (Agerpres).• La Sascut, în județul Bacău, a intrat în funcțiune, cu două luni mai devreme față de plan, un nou obiectiv industrial : fabrica de brînzeturi. înzestrată cu utilaje moderne, fabricate în țara noastră, noua u- nitate realizează anual circa 1 000 tone brînzeturi. (Gheorghe Baltă).

țiile tinere ale cooperativelor agricole, pină cînd pomii încep să rodească. De asemenea. In livezile pe rod, statul acoperă 30 la sută din valoarea lucrărilor, cu condiția să fie livrată, pe bază de contract sau la achiziții, 90 la- sută din producția de fructe planificată. In acest an, cooperativa agricolă din Ungureni, județul Dîmbovița, a realizat cite 11 000 kg mere la hectar într-o plantație tînără, livrînd 1 450 tone de fructe de bună calitate. Am putea da numeroase asemenea exemple. Cu toate acestea, așa cum a reieșit din analizele efectuate de Centrala de legume și fructe, la un mare număr de pomi tratamentele nu se aplică la termenele și în condițiile stabilite de organele de specialitate.Cauzele sînt, în general, cunoscute, în primul rînd, nu toate conducerile de cooperative agricole organi-
(Continuare în pag. a II-a)
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Tîrgoviște
La maternitatea din Tirgo- 

viște s-a înregistrat cea de-a 
4 000-a naștere din acest an. Un 
amator de statistici a făcut un 
calcul sugestiv : in ultimii cinci 
ani, numărul copiilor născuți in 
județul Dîmbovița a ajuns la 
peste 44 000. O cifră care depă
șește întreaga populație a mu
nicipiului Tirgoviște de acum 
șapte ani 1

Ah, silueta!
— Cită apă trebuie să beau ?— Cită doriți.
— Trebuie să suprim sarea 7 — Nu.— Aș putea să reduc numărul 

de calorii, renunțînd la piine ?— Dacă prin asta înțelegeți a nu mai înghiți șase felii la cină, sînt absolut de acord ; dar dacă vreți să nu mai mîncați deloc piine la micul dejun sau la prînz, atunci nu !
— Citeodată simt o. nevoie 

Imperioasă de dulce. Ce să fac ?— Mincați un castravete. Curios, dar taie pofta de dulce....Cele patru întrebări de sus le-am extras dintr-un Intitulat „24 de întrebări... vralgice" inserate în 4 din ____448 de pagini ale Almanahului „Scînteia" 1976. Răspunsurile sînt date de un mare dieteti- cian contemporan. Dacă printre cele 24 de întrebări se află măcar una pe care v-ați pus-o (sau v-o puneți) și dumneavoastră, înseamnă că Almanahul „Scînteia" e binevenit. Ca și urarea de mulți ani cu sănătate.

mal text ne- cele

Atenție 
la macaraleDupă cum aflăm de la Inspectoratul de Stat pentru Protecția Muncii, în aceeași zi, doi oameni și-au pierdut viața din una și aceeași cauză: neatenția la manevrarea spre înapoi a unor macarale. Este vorba de muncitorul Zaharia Drăgulin, surprins și strivit de o macara-, tip „Progresul" Brăila, care efectua o manevră spre înapoi, la depozitul de materiale al fabricii PAL . din „cadrul Combinatului pentru prelucrarea lemnului Caransebeș. Tot o macara manevrată spre înapoi,, fără a fi pilotată, i-a curmat viața și muncitorului Dumitru Iftode (34 de ani, tată a patru copii) pe șantierul Frătești-Ilfov al Trustului de construcții și îmbunătățiri funciare București.Organele de resort atrag atenția, și pe această cale, asupra necesității respectării cu strictețe a normelor elementare de protecție a muncii, a vieții însăși.
Trei, 
si toti trei...» »

lntr-una din aceste nopți de 
decembrie, Artur Soare, împreu
nă cu alți doi amatori de plim
bări nocturne (Marin Vilsan și 
Dumitru Petrache) s-au dus la 
un loc de parcare din Călărași, 
au pătruns într-un autoturism și, 
cu toate că nici unul dintre ei nu 
avea permis de conducere, au 
pornit la drum. Și s-au plimbat 
ei așa, prin noapte, cale de vreo 
150 kilometri, după care au adus 
autoturismul înapoi, la același loc 
de parcare. Cînd să coboare, au 
cotrobăit prin mașină și au luat 
tot ce-au găsit mai acătării: 
două pături, două genți de voiaj, 
o trusă electrică. Plus niște 
becuri. Pesemne, să le lumineze 
calea.

Un strigăt 
în noapteLiniștea miezului de noapteLiniștea miezului de noapte a fost, deodată, sfîșiată de strigăte : „Ajutooor, oameni buni 1 Ajutooor !...“ Ce se întîmplase ? La C.A.P. „23 August" din Curtici, județul Arad, doi tractoriști (Constantin Adăscăliței și Petre Sorohan), venind la dormitorul comun, îndopaseră soba cu cărbuni, aruncaseră și niște motorină deasupra, după care se culcaseră. Dar, la un moment dat, au sărit ca arși, văzîndu-se împresurați de flăcări. De la dormitorul comun, focul s-a întins la o magazie, apoi la bucătărie... Din fericire, cei doi au scăpat cu viață.
Plecată 
fără adresă

Se numește Moglan Caliopia. 
Are 24 de ani. S-a născut în 
Scorțoasa, județul Buzău. Do
miciliu : Surdila — Găiseanca 
(județul Brăila). Tot la acest 
domiciliu ar trebui să se afle 
și acum. Dar de vreo cîteva 
săptămini Caliopia și-a părăsit 
casa, soțul și pe cei doi copii 
(Ioana, de 6 ani, și Lucian, de 2 
ani și jumătate), plecînd fără 
adresă. Ultima oară a fost văzu
tă prin orașul Făurei. Soțul și copiii o roagă — și 
cale — să se întoarcă

pe această 
acasă.

de

L

Rubrics redactata
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților 
„Scinteii"
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Desfășurarea învățămîntului politico-ideologic de partid în acest an pune în lumină preocuparea a numeroase organe și organizații de partid pentru mai buna valorificare a valențelor educative, mobilizatoare ale studiului.Circumscriind analiza noastră în cîteva unități economice din București și Iași, menționăm experiența unor organizații in legarea strinsă a invățămintului de realitățile locale, de problemele specifice fiecărui colectiv, în primul rînd prin sprijinirea propagandiștilor in vederea cunoașterii celor mai importante date privind activitatea întreprinderii, evoluția principalilor indicatori economici. La Fabrica de morărit și panificație din Iași, de pildă, comitetul de partid a luat măsura ca lunar șefii de secții să informeze propagandiștii asupra celor mai noi probleme din activitatea secției. La întreprinderea de prelucrare a maselor plastice ca și la întreprinderea de antibiotice din Iași se transmit periodic, prin stațiile de radioficare, consultații pentrude radioficare, propagandiști și cursanți, precum și știri referitoare la situația îndeplinirii sarcinilor de plan, la mersul întrecerii socialiste. La întreprinderea de mătase „Victoria" din Iași, lunar comitetul de partid se Intîl- nește cu propagandiștii, discutînd cu ei cum se desfășoară învățămintul. în numeroase întreprinderi ieșene și din sectorul 8 București, membrii comitetelor de partid au fost repartizați pe cursuri, spre a participa și sprijini toate activitățile acestora.Asemenea măsuri au avut consecințe favorabile asupra desfășurării învățământului de partid. în acest sens, relevăm dezbaterea desfășurată la un curs de studiere a politicii e- conomice a partidului, de la întreprinderea „Dacia" din Capitală, despre orientările stabilite de Congresul al XI-lea privind asigurarea unui raport corespunzător între fondul de consum și fondul de dezvoltare. în primul rînd dezbaterea a avut meritul de a fi demonstrat în mod convingător, folosindu-se în acest scop materiale ilustrative — planșe, grafice etc. — că linia stabilită de partid, de repartizare pe o perioadă mai îndelungată a unui procent ridicat din venitul național fondului de dezvoltare social-economică constituie calea sigură de accelerare a progresului economic al țării, baza însăși pentru creșterea fondului de consum și, implicit, a nivelului de trai al celor ce muncesc.Pozitiv a fost, de asemenea, faptul că după clarificarea teoretice, principiale ale propagandistul a orientat

asupra unor Implicații practice, precum ridicarea eficienței investițiilor, reducerea importurilor, folosirea rațională a suprafețelor și capacităților de producție, solicitindu-i pe cursanți,să se refere, în legătură cu fiecare din aceste aspecte, la situația din propria întreprindere, la resursele interne în măsură să asigure îndeplinirea sau chiar depășirea indicatorilor planificați. S-a relevat astfel. în cadrul discuțiilor, necesitatea întăririi spiritului de economie, ■ a creșterii răspunderii fiecărui muncitor pentru folosirea materiilor prime și a materialelor, pentru întreținerea corespunzătoare a utilajelor.

studiere a Statutului partidului, a principiilor și normelor muncii de partid. Aici, dezbaterea temei privitoare la rolul conducător al partidului în etapa actuală a debutat, cum era și firesc, prin explicarea necesității obiective a sporirii acestui rol, a modalităților și formelor noi prin care se înfăptuiește. Propagandistul a cantonat însă, și in continuare, discuția în sfera generalităților, nu a căutat să-i atragă pe cursanți la analiza felului în care organizația de bază de aici se afirmă ca un factor dinamizator al activității muncitorilor. Nici in final, cînd s-a discutat despre calitățile moral-
In întreprinderi din București și lași

Unele date supuse atenției cursanților de propagandist au prilejuit e- vidențierea, o dată mai mult, a importanței „lucrurilor mărunte". Iată cîteva exemple. La secția finisaj reducerea cu un singur procent a capetelor, fișiilor și cupoanelor ar duce la o economie anuală de 6 milioane lei. Un singur minut irosit înseamnă la nivelul întreprinderii o pierdere de producție în valoare de 312 000 lei. îmbunătățirea calității „A“ a firelor cu o singură zecime de procent ar duce la un spor valoric al producției de circa 160 000 lei. Fără îndoială că tocmai caracterul concret, adresa precisă a dezbaterii au trezit interesul cursanților, au stimulat participarea lor la discuții. Este un exemplu elocvent, care arată că, atunci cînd sint puse in discuție chestiuni de un real interes, nu este nevoie ca propagandistul să facă invitații repetate pentru inscrieri la cuvinl, cursanți! înșiși tin să-și exprime părerea din dorința de a contribui la perfecționarea activității.Investigațiile noastre au arătat, deopotrivă, că și „reversul medaliei" este adevărat. Cu alte cuvinte, a- tunci cînd propagandistul menține discuțiile doar în sfera abstractă a teoriei, în cîmpul generalităților, fără să coboare pe solul fertil al preocupărilor și problemelor propriului colectiv muncitoresc, forța mobilizatoare, puterea de convingere a învă- țămîntului de partid sînt diminuate. Sau altfel spus, concluziile cu valoare practică pentru ridicarea activității fiecărui comunist la cote mereu superioare se conturează mai greu. Este, bunăoară, situația pe care am întîlnit-o la bre sintetice din

politice ale comuniștilor, despre îndatorirea lor de a constitui zi de zi un exemplu pentru tovarășii de muncă, propagandistul nu s-a referit la comuniștii secției, la comportarea lor. Desigur, pentru a realiza o legătură între tezele teoretice și activitatea practică a organizației, propagandistul trebuia să se documenteze în prealabil, să cunoască realitățile locului de muncă. Or, așa cum ne mărturisea după aceea, el nu se pregătise pentru dezbatere de- cît prin citirea consultației publicate în revista „Munca de partid". Acest fapt apare cu atît mai surprinzător cu cit propagandistul ta chiar la cabinetul ciale al întreprinderii terial documentar pe cărți, broșuri, reviste, și o serie de date privitoare la propria întreprindere. Mai mult, el ar fi putut utiliza cu un real folos planșe și grafice existente aici, dintre care unele se refereau și la combinatul de fibre sintetice.In conducerea învățămîntului este, deopotrivă, important ca propagandiștii să țină seama de nivelul pregătirii profesionale și de cultură generală al cursanților, aceasta constituind o condiție principală, pentru antrenarea oamenilor la dezbateri.. Atunci cînd această cerință este ignorată, se întimplă-ca la un curs de studiere a problemelor politicii economice interne și internaționale a

putea consul- de științe so- un bogat ma- această temă :ziare, precum

partidului de la atelierul Tableta II din București, unde deși cei mai mulți dintre participanți aveau pregătire medie și superioară, s-au pierdut multe minute pentru explicarea unor chestiuni bine cunoscute tuturor, ca de exemplu : necesitatea comerțului exterior, formele prin care se realizează schimburile noastre internaționale. în schimb, s-a trecut cu rapiditate peste problemele privitoare la ridicarea calității și competitivității produselor fabricii, la nece- ' sitatea respectării ferme a termenelor de livrare către partenerii interni și externi, a întăririi spiritului de ordine, și disciplină în propria unitate. Poate că dacă propagandista ar fi stăruit asupra acestor aspecte n-am fi asistat doar, la un dialog între propagandistă și o cursantă — cum s-a întîmplat — ci la o dezbatere largă, substanțială, pe măsura însemnătății temei abordate.Sînt exemple care pledează pentru o permanentă prezență in expunerile și dezbaterile din cursuri a faptelor de viață, a realității — izvor de prospețime și vigoare pentru învăță- mîntul de'partid. Aceasta presupune din partea fiecărui propagandist un înalt simt de răspundere pentru pregătirea fiecărei teme, un efort continuu pentru a fi la curent cu preocupările majore, prioritare ale colectivului în care lucrează. în a- ceastă privință, un rol important revine cabinetelor de științe sociale și punctelor de informare și documentare, datoare să pună la îndemîna propagandiștilor și cursanților nu numai materiale teoretice, ci și sinteze documentare și materiale ilustrative privitoare la propria unitate economică, să sprijine pregătirea lor prin consultații, informări etc. Se simte, de asemenea, nevoia perfecționării pregătirii metodice a propagandiștilor, direcție în care trebuie să-și intensifice eforturile cabinetele județene, municipale și orășenești de partid. De asemenea, cazurile la care ne-am referit în aceste rînduri subliniază cerința ca organele de partid să asigure un control mai atent și sistematic asupra desfășurării învă- tămîntului de partid.
Silviu ACHIM

Cîteva zile care pot însemna 
mult pentru buna pregătire 

a producției anului viitorZile de decembrie. La întreprinderea textilă din Arad — binecunoscuta „U.T.A." — munca în primul schimb se desfășoară cu intensitate. în multe sectoare, ritmul producției se ridică la nivelul celui din crima lună a anului ce vine. întrucît pînă la „startul" producției din 1976 mai este puțin timp, am căutat să aflăm care este stadiul pregătirilor. Despre a- ceasta ne vorbește, pentru început, tovarășul Mihai Colțeu, șeful serviciului plan din întreprindere :— Sarcinile de plan pentru 1976 au fost dezbătute în comitetul oamenilor muncii și în adunarea generală a oamenilor muncii din întreprinderea noastră încă din luna august a.c. Tot în acea lună am primit cotele de materii prime, ceea ce a contribuit la fundamentarea prevederilor la nivelul capacităților de producție. Din timp, am putut pregăti, la nivelul producției din 1976, activitatea din noile secții de țesătorii frotyr și catifea, intrate în funcțiune anul acesta înainte de termen. Un pas înainte în definitivarea acestor pregătiri, pe ansamblul întreprinderii, l-am făcut prin acțiunea de contractare din luna septembrie pentru piața internă, in urma căreia a fost acoperită cu contracte ferme 87 la sută din producția destinată beneficiarilor din țară. La producția de țesături din frotyr și catifea înregistrăm o creștere de circa 1,7 milioane metri pătrați — țesături mult solicitate și contractate pentru piața internă. Cit privește contractarea livrărilor la export, situația nu se prezintă așa cum ar fi fost necesar. ,Am reținut, deci, că mai trebuie contractată o parte din producția destinată beneficiarilor interni, la care se adaugă soluționarea de urgență și la nivelul prevederilor — de către Centrala industriei bumbacului

aspectelor chestiunii, dezbaterile Combinatul de filași, la un curs de
I.F.E.T. SATU-MARE

fost dat în folosință un nou și modern magazin universal Foto : S. Cristian

Preocupare stăruitoare pentru 
creșterea productivității munciiHarnicul colectiv al întreprinderii forestiere de exploatare și transport Satu-Mare va realiza, pînă la finele anului, o.producție globală suplimentară de peste 9 milioane lei. După cum ne informează tovarășul Ion Buz- gariu, inginerul șef al unității, tot pină la sfîrșitul anului se va înregistra o depășire a planului la producția-marfă cu 15 milioane lei. O remarcă semnificativă: aceste sporuri sînt obținute integral pe seama creșterii productivității muncii cu 3,5 la sută peste nivelul planificat. între măsurile care au sibil creșterea muncii, trebuie influențat sen- productivitătii menționate ex-

tinderea tehnologiei de exploatare a arborilor cu coroană, modernizarea rampei de expediție și mecanizarea descărcării și manipulării buștenilor la sectorul de industrializare a lemnului Buxad și altele. Concomitent cu modernizarea tehnologiilor, în cursul acestui an aproape 600 de muncitori au absolvit cursurile de calificare și ridicare a calificării, care au avut ca efect pozitiv folosirea cu eficiență sporită a timpului de lucru, o exploatare mai rațională ș'i mai intensivă a mașinilor, reducerea stagnărilor în timpul reparațiilor. (Oclav Grumeza).
în comuna Crasna din județul Sâlaj

A apărut

a

București șî ministerul de resort — a problemei contractării producției destinate exportului. Neîncheierea și neacoperirea integrală și la timp cu contracte a producției au, după cum este Îndeobște cunoscut, consecințe nefavorabile asupra pregătirilor pentru anul viitor. Printre altele, la ora actuală, planul de cooperare pe 1976, în special la țesăturile crude, trebuia să fie în bună parte definitivat. Or. sub acest aspect, stadiul pregătirilor nu poate fi considerat satisfăcător. De altfel, în privința aprovizionării cu materiile prime necesare, cu co- loranți și chimicale, tovarășii de la „U.T.A." nu ne-au putut prezenta lucruri mai bune. După cum arăta ing. Gheorghe Cioară, șeful serviciului a- provizionare, balanța de materie primă — bumbac, celofibră, poliester — este cunoscută îp întreprindere sul» formă de cifre informative pe sortimente : acum, în decembrie, nu se cunoaște încă necesarul efectiv sortimente și pe trimestre. în ce privește coloranții și chimicalele, conducerea întreprinderii, sub îndrumarea directă a comitetului de partid, a luat o serie de măsuri pentru înlocuirea unor cantități aduse din import cu produse indigene. Pină în prezent, pentru anul viitor reducerea Importurilor la coloranți se cifrează Ia peste 730 000 lei valută, economiile urmind, firește, a fi suplimentate în continuare.— Cu toate că marea dintre coloranții de care avem nevoie au fost omologați In țară — ne spunea șeful serviciului de aprovizionare — nu înțelegem de ce aceștia ne sosesc în cantități insuficiente și neritmic. în acest ultim trimestru, anumite cantități de coloranți și chimicale ori nu au fost livrate, ori se situează sub parametrii normei calitative. Necunoașterea, in totalitate, pînă la această dată, a necesarului de coloranți și chimicale pentru 1976 — datorată nenominalizării integrale a producției și întirzierii încheierii unor contracte — ar putea influența negativ desfășurarea activității întreprinderii în anul viitor.Situația prezentată, precum și apelurile făcute pe această cale la adresa centralei de resort și a Ministerului Industriei Ușoare, trebuie să determine măsuri energice pentru lichidarea rămînerii în urmă în domeniul contractării. aprovizionării tehnico-ma- teriale ș.a., spre a se asigura condiții bune trecerii la realizarea producției din anul 1976 la întreprinderea textilă din Arad. Totul se cere rezolvat în cel mai scurt timp, pornind de la hotărîrea unanimă a colectivului unității, în frunte cu comuniștii, de a realiza întocmai, în anul viitor, sarcinile ce-i revin privind creșterea și diversificarea producției, ridicarea nivelului calitativ și a eficienței activității economice.

Localitățile din Sălaj

pe

majoritate

Constantin SIMION
corespondentul „Scinteii1

IARNA ÎN LIVEZI
(Urmare din pag. I) tăierizează executarea lucrărilor de și curățire a pomilor. O stropire e- xecutată la pomii plini de uscături și scoarță, sub care se ascund insectele, nu are efectul scontat. .în al doilea rînd, centrele de protecție a plantelor sau stațiunile de mecanizare nu aplică stropirile atunci cînd trebuie, cu substanțele potrivite și în doză optimă. Nu rare au fost cazurile cînd tractoarele care acționau pompele au fost dirijate la alte lucrări. Este adevărat, semănatul, întreținerea culturilor trebuie efectuate la timp. Dar munca in agricultură trebuie astfel organizată incit toate lucrările să poată fi făcute atunci cînd normele agrotehnice o cer ; orice amînare a unei lucrări, pentru că altele sînt importante, este în detrimentul producției. în asemenea cazuri, avertizările date de stațiunile experimentale privind timpul de e- xecutare a stropirilor rămîn simple îndrumări, de care nu se ține șeama. Trebuie luate asemenea măsuri organizatorice și tehnice care să permită ca stropirile să fie făcute în momentul cînd stațiile de avertizare au dat semnalul. Altfel, orice efort, orice muncă vor fi în zadar, înseam- . nă bani irosiți.Cele mai multe probleme legate de stropirile la pomi se ridică în gospodăriile populației. în jurul caselor, pe loturile în folosință personală, precum și în zona necooperativizată, există un mare număr de pomi. Or, mulți din aceștia nu sînt stropiți și îngrijiți corespunzător. Din această cauză, dăunătorii se înmulțesc și trec cu ușurință de la un pom la altul, de la o livadă la alta, chiar și acolo unde au fost făcute stropiri.Sint necesare cîteva măsuri pentru 
a înlesni munca de întreținere a livezilor. Astfel, pompa „AS 14". produsă la întreprinderea mecanică din Codlea. nu se livrează deciț unităților agricole. Cooperația meșteșugărească face pompe utilizate la zugrăvit, dar care nu rezistă la soluțiile utilizate în pomicultură. în al doilea rind. nu se asigură substanțe insectofungicide în cantități suficiente. La minister se afirmă că, Incepînd cu anul 1976, gospodăriile populației vor putea beneficia de o substanță nouă — polisulfura de bariu — care este un produs universal, netoxic și care va putea fi aplicat fără măsuri speciale de protecție.Se ridică așadar problema asigurării populației cu unelte și substanțe necesare executării lucrărilor in pomicultură. De aci și necesitatea de a se examina posibilitatea organizării unor magazine de unde oricine să poată cumpăra mici unelte grădinărești — foarfeci și ferăs-

traie pentru pomi, pompe de stropit — precum și substanțe pentru combaterea bolilor și dăunătorilor. Ele s-ar putea amenaja in cadrul actualelor magazine de desfacere a semințelor. Dar pentru aceasta se cere inițiativă și, de ce să nu spunem, și puțină bătaie de cap. Or, centralele de specialitate, cooperația de consum nu se încurcă cu asemenea mărunțișuri. Nu se încurcă și, de aceea, mulți locuitori de la sate și orașe nu dispun de cele necesare pentru a practica pomicultura pe lingă casă, grădinăritul în general. Măsurile luate de conducerea partidului avînd ca scop extinderea culturii pomilor pe lingă case trebuie să fie urmate și de crearea de către organele de specialitate a unor condiții bune pentru practicarea acestei frumoase și utile îndeletniciri.în lunile de iarnă trebuie să se facă stropirile în livezi. Din datele furnizate de Ministerul Agriculturii rezultă că s-au executat stropiri de iarnă la 11 milioane pomi. Lucrările sînt mai avansate In cooperativele agricole din județele Satu-Mare, Dîmbovița, Iași, Cluj și altele. în alte județe însă, chiar din cele cu pomicultură avansată — Caraș-Severin, Bacău, Alba. Mureș — nu s-au aplicat stropiri decît la un număr mic de pomi. Este momentul ca organele de specialitate, conducătorii de unități a- gricole și consiliile populare să treacă la acțiuni hotărîte în această direcție. astfel îneît fiecare pom să fie îngrijit în mod exemplar.
Ion HERȚEG
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Din sumar: în pragul unui nou cincinal ; Documentele Congresului al XI-lea — ghid in acțiune : Apropierea dintre sat și oraș pe baza relațiilor socialiste de producție ; Cincinalul 1976—1980 : Orientări, ritmuri, eficiență. Valorificarea posibilităților de sporire a rentabilității producției ; Direcții de perfecționare a organizării conducerii întreprinderilor industriale.La rubrica : în ajutorul parti- cipanților la învățămintul politico-ideologic de partid, seminarul „Probleme ale politicii economice interne și internaționale a partidului și statului nostru", revista publică consultația la Tema 4. „Politica partidului in domeniul investițiilor. Formarea, repartizarea și folosirea fondului de investiții. Creșterea eficienței economice și sociale".La rubrica „Economie mondială" revista publică articolele : „Codificarea drepturilor și obligațiilor fundamentale ale statelor — componentă esențială a noii ordini economice și politice internaționale" și „Problema alimentației și depășirea subdezvoltării".
Meșteșugarii tulceni se afirmăCooperatorii meșteșugari tulceni au obținut in ultimii ani rezultate deosebite în muncă. „La baza îndeplinirii prevederilor actualului cincinal cu mult înainte de termen — ne spunea tovarășul Constantin Cristu. președintele U.J.C.M. — a stat grija noastră permanentă pentru servirea promptă și conștiincioasă a populației, diversificarea sortimentelor de mărfuri pentru fondul pieței, crearea de noi secții. lărgirea gamei produselor pentru export".A intrat în tradiția muncii cooperatorilor tulceni practica organizării periodice a unor testări ale preferințelor populației. Astfel, la Tulcea și in alte orașe ale județului s-au organizat expoziții cu vinzare a produselor.

Una din prezentat nat, de podoabă teres au realizate materii prime locale. în care a fost îmbinat elementul specific al Deltei cu linia modernă, novatoare. Au fost prezentate, totodată. diverse lămpi electrice, genți și valize, scule de grădi- nărie. încălțăminte din înlocuitori și confecții într-o largă gamă de modele. Cooperativa „Prestarea" Tulcea Și-a sporit numărul de puncte de lucru în localitățile din județ, puțind asigura acum toate solicitările populației în ce privește construirea de case noi. reparații, servicii auxiliare. (Vasile Nico- lae).

aceste expoziții a articole de artiza- uz gospodăresc, de și altele. Cu viu in- fost primite obiectele din stuf, paie și alte

maz frumoase, mai bine gospodărite
Consiliul popular al județului Sălaj a adoptat — într-o sesiune — un program concret de măsuri pentru ridicarea nivelului edilitar-gos- podăresc al localităților urbane și rurale, pentru mai buna folosire a teritoriului, pentru îmbunătățirea condițiilor de muncă și de locuit ale populației. Despre modul cum acționează consiliile populare și comisiile locale de sistematizare pentru traducerea în viață a acestor măsuri, a prevederilor Legii sistematizării, ne-a vorbit tovarășul ing. ILARIE GÎRJOABĂ, prim-vicepreședinte al Comitetului executiv al Consiliului popular județean Sălaj.Sesiunea amintită a constituit un moment important în activitatea consiliilor noastre populare, a comisiilor de sistematizare, deoarece a adoptat un program concret de ‘ lucru pentru toți factorii chemați să aplice Legea sistematizării teritoriului și a localităților urbane și rurale. în prezent se acționează pentru reactualizarea schițelor de sistematizare. Această acțiune se îmbină cu elaborarea unor măsuri pentru mai buna folosire a terenului. în acest scop, concomitent cu. stabilirea modului de folosință a pămintului pe perioada 1976—1980. se determină — pentru fiecare localitate— lucrările de îmbunătățiri funciare și gospodărire a apelor, de irigații și combatere a eroziunii solului, de regularizare și întreținere a albiilor .văilor și pîraielor, desființarea drumurilor de hotar inutile etc. Totodată, se stabilesc măsurile ce se vor lua pentru ridicarea productivității tuturor categoriilor de teren — și, în primul rind, a pajiștilor naturale — precum și modalitățile de folosire a terenurilor disponibile din curțile instituțiilor și ale gospodăriilor populației,în cadrul acestor preocupări, o atenție deosebită acordăm restrînge- rii — la strictul necesar — a perime- trelor construibile ale localităților. Numai în comunele Sărmășag, So- meș-Odorhei, Surduc și Crasna — unde schițele au și fost dezbătute în ședințe cu activul de partid și de stat— s-a stabilit o restringere a peri- metrelor construibile ce echivalează cu 244 ha. De asemenea — prin simplificarea rețelei de circulație și dezafectarea traseelor a căror oportunitate nu se justifică — au fost redate agriculturii însemnate suprafețe de teren. în lumina indicațiilor date de conducerea partidului în acest domeniu, ne dăm avem încă multeNe-am propus 1976—1980, douăSărmășag și Crasna — să devină centre social-economice cu caracter urban. Bocșa, Gîlgău, Ip. Românași, Someș-Odorhei și Surduc vor fi organizate și sistematizate pentru a deveni localități rurale model. în pre-

zent se definitivează amplasarea o- biectivelor industriale, agrozootehnice, social-culturale și edili tar-gospo- dărești pentru fiecare localitate in parte. Fondurile, îndeosebi cele din contribuția bănească a populației, au fost orientate în primul rînd spre realizarea unor aducțiuni de apă, băi publice, încălziri termice și alte dotări edilitar-gospodărești.vizuit și îmbunătățit programul de dezvoltare a rețelei comerciale și a celei prestatoare de servicii. Sint în curs de definitivare mai multe variante de proiecte tip pentru con-
A fost re-

în spiritul Legii
sistematizării

însă seama că mai de făcut.ca, în cincinalul localități rurale —

strucții de locuințe în mediul rural, pe 8 grupe de comune, cu caracteristici asemănătoare, în care se preiau și se îmbunătățesc elementele arhitecturale specifice zonelor din Sălaj. S-a întocmit și un paletar de culori pentru fațada locuințelor neterminate și a celor ce se vor construi. Populația rurală din județ este foarte receptivă la promovarea ideilor de urbanizare. De pildă, după un schimb de experiență cu președinții și vicepreședinții birourilor executive ale consiliilor populare din comunele Zimbor, Bălan și Hida, pe tema „Arhitectura exterioară a localităților", s-a stabilit ca asemenea discuții să aibă loc cu toți gospodarii satelor pentru tencuirea construcțiilor noi și îmbunătățirea coloritului acestora. Ca urmare, numai în satul Sărmășag, scurtă, au case.Analiza tăți ruralenumăr mare de sate dispersate, fără perspective de dezvoltare, cu o populație redusă. 94 de localități, repre- zentînd 33 la sută din totalul acestora, au sub 500 de locuitori, totalî- zînd numai 13 la sută din populația

într-o perioadă relativ fost tencuite peste 50 deactualei rețele de locali- evidențiază existența unui

rurală a județului, în timp ce un număr de 72 localități, cu o populație de peste 1 000 locuitori, dețin 50 la sută din populația rurală. Numărul localităților cu populație ridicată este relativ mic. Numai 9 dintre ele au peste 2 000 de locuitori. N meroase localități, cum sînt Păd. reni. Gura Vădesei. Fufezi, Mălei.i, Luminișu, Fetindia, Vădurele, Făgetu. Periceiu Mic, Chendremal, Tărmure și Dolu, au densități foarte reduse.în aceste condiții, un element primordial al sistematizării teritoriului județului îl constituie procesul de concentrare a satelor mici, dispersate, fără perspective de dezvoltare. Studiul de sistematizare a rețelei de localități se axează pe elementele înscrise în planul cincinal In profil teritorial, pornind de la considerentul că, de fapt, existența și perspectiva de dezvoltare a oricărei localități sînt determinate de situația ei economică, de producția materială, în lumina indicatorilor de plan se analizează relațiile în teritoriu, legăturile cu zonele adiacente, asigurarea folosirii teritoriului și a exploatării bogățiilor naturale, paralel cu luarea în considerare a elementelor sociale, de tradiție, de locuit. în acest sens, așa cum am mai arătat, au fost nominalizate 50 de localități care nu prezintă perspective de dezvoltare, urmînd ca etapizat să fie dezafectate, concentrind populația în special în centrele de comună de care a- parțin. stabilit pentru care se nurlie necesare în localitățile doresc să se stabilească, urmind să fie sprijiniți de către organele locale prin diverse mijloace.Aplicarea cu bune rezultate a Legii sistematizării teritoriului și a localităților necesită ca atît comitetul e- xecutiv al consiliului popular județean, cît și birourile executive ale Consiliilor populare orășenești și comunale, deputății, comisiile locale de sistematizare să acționeze cu fermitate — sub conducerea organelor și organizațiilor de partid — pentru dezvoltarea întregii activități economice, sociale și culturale, pentru organizarea judicioasă a teritoriului, pentru echiparea cu dotările social- culturale și tehnico-edilitare necesare îmbunătățirii continue a condițiilor de viață asigurate oamenilor în a- ceastă zonă a țării.

Pentru aceste localități s-au programe pe termen lung regruparea lor. Pentru cei strămută, s-au asigurat tere- unde

Convorbire consemnata da 
Gheorghe RUSU
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„Marea Adunare Națională își însușește în unanimitate 
expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu — care corespund 
Congresul al Xllea al partidului—și hotărăște ca acestea

aprecierile și concluziile cuprinse în 
întru totul orientărilor stabilite de 
să stea la baza întregii activități

desfășurate de Republica Socialistă România pe plan internațional".
Din HOTĂRÎREA MARII ADUNĂRI NAȚIONALE 

cu privire la politica externă a Republicii Socialiste România

...Atmosferă de sfîrșit de an, la confluență și răspîntie de cincinale. Pretutindeni, de la un capăt la altul al țârii, in întreprinderi și pe șantiere, in laboratoare și instituții de cultură, oamenii muncii se pregătesc să întîmpine noul an — primul din cincinalul 1976—1980 — cu succese importante în toate domeniile. Angajați în această clocotitoare activitate, ei au primit un nou și mobilizator obiectiv de muncă și luptă prin prevederile Legii Planului național unic de dezvoltare economico-socială a țării în 1976, prima treaptă a noului cincinal, a cărui realizare va marca un pas deosebit de important pe calea înfloririi și prosperității patriei noastre socialiste. Și, așa cum este și firesc, activitatea pentru încheierea cu deplin succes a acestui an, pentru obținerea unor bune rezultate chiar din primele zile ale anului viitor, se împletește cu preocupările pentru evoluția situației -internaționale. Tocmai de aceea ideile și principiile politicii externe a partidului și statului nostru prezentate în expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu, documentele de politică externă aprobate de parlamentul țării ca exponent al voinței întregii națiuni au găsit o fierbințe aprobare, un amplu, imediat și puternic ecou în conștiințele celor ce înalță edificiul luminos al României socialiste de astăzi și comuniste de miine.BUCUREȘTI. Marile hale ale ÎNTREPRINDERII DE MAȘINI GRELE ne întimpină cu vuietul de vulcan în plină erupție al celor două turbine surori — cea de 330 și cea de 50 MW — supuse probelor la u- riașele standuri de încercări.îl întrebăm pe maistrul principal Mihai Nistor cînd și cum a luat cunoștință de expunerea secretarului general al partidului.— Chiar în dimineața cînd a fost rostită — ne răspunde. în micile pauze pe care ni le lăsau probele turbinei, ne adunam în jurul aparatelor de radio cu tranzistbri. A dqua zi am avut ziarul și am citit expunerea de la un capăt la altul.O pauză de cîteva clipe, apoi reia, arătîndu-ne ziarul plin de sublinieri :— Firește, aici e material de reflecție pentru multă vreme, dar îmi stăruie in minte ideea legăturii dintre politica internă și cea externă a partidului și statului nostru. Vedeți, și noi, într-un fel, facem politică externă — și încă, aș spune, de două ori, atît prin gîndurile și voința noastră, prin aprobarea pe care o dăm acțiunilor de politică externă, dar și prin munca noastră propriu- zisă. Noi, aici, la I.M.G.B., fabricăm utilaje grele de înaltă tehnicitate și pot spune că sîntem ferm deciși ca, încă din primul an al noului cincinal, să ne aducem din plin contribuția la înzestrarea economiei noastre cu tehnică de înalt nivel, așa cum se cuvine, așa cum se cere pentru un „cincinal al revoluției teh- nico-științifice". Și, firește, tăria economiei noastre, bunul mers al producției noastre socialiste contribuie la prestigiul țării în lume. Cînd un popor, ca al nostru, nu are alte gînduri decît munca și iar munca, pentru a-și face țara mai bogată și viața mai bună, atunci desigur că el se bucură de autoritate, de prețuire. Iată de ce cred că nu greșesc dacă spun că Legea planului pe 1976 și expunerea prezentată de tovarășul Nicolae Ceaușescu sînt mărturii limpezi a ce gîndește poporul nostru, a ce dorim noi, cu toții : pace, înțelegere și prietenie între popoare, pentru ca toți să poată să muncească pentru a-și făuri o viață mai bună....Pe oamenii de știință de la IN- TITUTUL DE CERCETĂRI METALURGICE — institut cu realizări re- tarcabile în acest cincinal — îi găsim în plină activitate pentru pregătirea tehnologiilor cincinalului viitor.— Sint profund impresionat — ne spune dr. ing. Mihai Teodorescu, cercetător principal la laboratorul de utilizare a oțelurilor — de profunda consecvență a politicii internaționale a partidului nostru, oglindită și de această dată în expunerea secretarului general al partidului. Din multitudinea de idei pe care le găsim in această expunere m-am oprit cu deosebire la cele referitoare la noua ordine economică internațională și. mai ales, la acea cerință fundamentală a lichidării decalajelor dintre state, apropierii relative a nivelurilor de dezvoltare economico-socială a tuturor țărilor. Fără îndoială că un rol de seamă revine pe acest plan științei, menite să ajute la valorificarea judicioasă atît a resurselor de materii prime naționale, cit și a forței de muncă. Vedem în aceste cuvinte o nouă chemare adresată nouă, celor ce lucrăm pe tărîmul cercetării. 

pentru că progresul tehnico-științific este tocmai Una din pîrghiile creării unei asemenea noi ordini mondiale....Ne aflăm pe unul din numeroasele șantiere de locuințe ale Capitalei — in cartierul Drumul Taberei, a- devărat „oraș în oraș“ ridicat din temelii în anii noștri. Asistăm Ia o pasionantă competiție cu timpul: pe măsură ce se toarnă planșeele, formațiile de dulgheri, geamgii, zidari, mozaicari, instalatori lucrează la închideri definitive și la finisări de interioare. Pe dulgheri i-zidari (oameni cu dublă calificare) din brigada lui Nicolae Cucu îi găsim într-o pauză.
MĂRTURII GRĂITOARE 

CONSEMNATE 
Dl REPORTERII „SClNTEIi"

— Aruncați o privire în jurul dumneavoastră — ne invită șeful brigăzii. în tot ce vedeți. în toate blocurile acestea, în toată mîndrețea asta de cartier e și o parte din inima noastră. Cum să nu ne intereseze dacă noi cu toții, intre care și oamenii care locuiesc în aceste apartamente construite de noi. trăim într-o lume a păcii și liniștii ori sub amenințările armelor de distrugere ? Am rămas mult pe gînduri asupra pasajului din expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu în care se arată ce uriașă forță de distrugere e concentrată la ora actuală în Europa. Cred că orice om cu spirit de răspundere nu ‘poate să nu se alarmeze de această situație, să nu se simtă mobilizat să facă tot ce poate pentru a susține ideea dezarmării.ILFOV. Comuna Valea Măcrișului. situată la porțile Bărăganului, cu oameni vrednici, buni gospodari, recu- noscuți în județ pentru producțiile mari de cereale obținute an de an. Și aici, ca în toate satele țării, munca și viața oamenilor sint dominate de sentimentul răspunderii pentru prezentul și viitorul lor și al copiilor lor.— Urmărim cu atenție deosebită toate acțiqnile politice pe care le inițiază conducerea partidului — ne spune cooperatorul Manea Ichim, din ferma 1 de cimp, unul dintre cei mai vrednici oameni din comună — pentru că. intr-un fel sau altul, toate acestea ne privesc pe noi toți» nu numai ca națiune, ci și ca oameni. De aceea am ascultat și noi cu tot interesul la radio expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu în sfatul cel mare al tării. Fie că este vorba de întărirea Națiunilor Unite, de ordinea economică nouă, de dezarmare sau cooperare, de prietenie cu celelalte popoare — pentru noi toate acestea sint un îndemn de a munci și mai bine, de a obține recolte și mai bogate, o garanție că vom putea înălța in pace ceea ce ne-am propus.

TG. MUREȘ. în atmosferă febrilă marcată de examene, la Institutul medico-farmaceutic din Tîrgu-Mureș, cei peste 1 800 de studenți, cele peste 300 de cadre didactice și cadre medicale aflate la specializare sau perfecționare — români, maghiari, germani — au ascultat la radio și televiziune și au citit în grupuri expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu, au discutat pe marginea importantelor documente adoptate în forul suprem al națiunii. Iată, în acest context. opiniile împărtășite de conferențiarul universitar dr. Csizer Zol- tan :— Din întregul conținut al expunerii tovarășului Nicolae Ceaușescu emană un spirit de dreptate și o înaltă grijă pentru poporul nostru, în general pentru cauza păcii, libertății și progresului tuturor popoarelor lumii. Legăturile pe care România socialistă le are cu atîtea state ale lumii, principiile bine cunoscute pentru care militează, declarațiile solemne și acordurile ce au fost încheiate cu numeroase țări — toate sint mărturii ale unei activități internaționale care răspunde în întregime normelor de echitate, de justiție, aspirațiilor generale ale umanității. Documentele înaintate de țara noastră Organizației Națiunilor Unite privind noua ordine economică și politică mondială, dezarmarea, sporirea rolului O.N.U. sînt tot atîtea dovezi grăitoare ale preocupării pentru rezolvarea marilor probleme ale lumii. în colectivul în care lucrez — la I.M.F și la clinica chirurgicală — se discută pe larg aceste probleme șl sintem întru totul de acord, indiferent de naționalitatea fiecăruia dintre noi, că tara noastră duce o politică externă justă, dreaptă și principială. o politică logică și clarvăzătoare.HUȘI. „Muncim cu încredere, cu hotărîrea fermă de a traduce în viață Programul partidului — ne spune maistrul constructor Victor Pascaru, secretarul organizației de partid de pe platforma industrială a orașului Huși. Cu aproape doi ani în urmă ne mai puteați întîlni pe șantierul întreprinderii de încălțăminte, obiectiv pe care l-am predat la ,.cheie". Acum, ne-am mutat „sediul" pe șantierul unei noi fabrici. Peste drum, alături de fabrica de conserve, pusă în funcțiune în 1975. se construiește filatură de bumbac — unul dintre obiectivele ce vor intra în producție în noul cincinal. Sîntem mîndri că Hușii beneficiază, în următorii cinci ani. de investiții cu pondere industrială care se apropie de un miliard. Pentru ca să putem asigura înflorirea și propășirea patriei este însă nevoie de pace, de înțelegere între popoare, de instaurare a unei noi ordini economice internaționale, de dezarmare, așa cum, pe bună dreptate, se subliniază în expunerea prezentată de tovarășul Nicolae Ceaușescu. Doresc să subliniez un singur lucru, cu toată claritatea : eu, cit și tovarășii mei de muncă, apreciem în mod deosebit expunerea prezentată de tovarășul Nicolae Ceaușescu. sprijinim în mod ferm politica externă a tării noastre pentru că nouă, constructorilor, ne este deosebit de scumpă pacea, pentru că vrem ca tot ceea ce clădim să rămîrtă trainic peste veacuri".... Și telexurile continuă să bată, telefoanele să sune, aducînd mereu noi și noi vești despre amplul ecou pe care expunerea prezentată de secretarul general al partidului. documentele adoptate de sesiunea Marii Adunări Naționale le-au avut în rindul poporului nostru, ferm hotărît să-și aducă o contribuție tot mai substanțială la continua înflorire a patriei socialiste, la cauza păcii și socialismului, la întărirea colaborării si înțelegerii între popoare, la făurirea unei lumi mai drepte și mai bune.
Victor BIRLADEANU 
Liviu RODESCU
și corespondenții „Scinteil"

0 politică externă 
cu care ne mîndrimîntr-un gînd cu tovarășii mei de pe șantier, cu oțelarii și toți muncitorii gălățeni, cu întregul nostru popor, aș vrea să dau glas sentimentelor de deplină aprobare și adeziune față de activitatea internațională atît de bogată și intensă a partidului și statului nostru, așa cum a fost prezentată de secretarul general al partidului, președintele republicii, tovarășul Nicolae Ceaușpscu, în expunerea la Marea Adunare Națională. Mi se pare că nu greșesc dacă voi spune că ceea ce caracterizează acest document, ca și întreaga politică a partidului nostru, este împletirea strinsă a preocupărilor interne cu cele externe, a patriotismului cu internaționalismul, răspunderea fată de interesele fundamentale ale poporului român și fată de clasa muncitoare și popoarele din întreaga lume.Ne umplu inimile de bucurie și legitimă mîndrie datele conținute în expunere cu privire la realizarea înainte de termen a planului cincinal, care arată cit de spornică ne-a fost munca de făurire a socialismului în patria noastră, în aceste realizări vedem nu numai perspectiva unei vieți mai îmbelșugate pentru poporul nostru : educați de partid în spiritul internaționalismului, ne însuflețește și ne mobilizează faptul că realizările României, ca și ale fiecărei țări socialiste, apleacă și mai mult talgerul balanței de partea forțelor mondiale ale păcii și progresului.în același spirit internaționalist, oamenii muncii din tara noastră a- preciază cu mare bucurie expunerea

înaltă dovadă a grijii 
față de soarta păeiiAm urmărit cu mare interes expunerea prezentată de tovarășul Nicolae Ceaușescu în fata Marii Adunări Naționale și aș vrea să spun că fiecare cuvint ne-a mers la inimă. Ne-a produs o mare bucurie să avem din nou dovada că partidul și statul nostru se preocupă nu numai de felul cum merg treburile la noi, dar și de situația din^j întreaga lume, că așa cum este cuvîntul său în problemele interne, tot astfel este și în cele internaționale — adică un cuvint drept, cinstit. înțelept, plin de grijă față de nevoile și dorințele oamenilor.Cum am putea fi liniștiți la noi acasă cînd în lume mai sînt atîtea probleme și suferințe ? Tovarășul Ceaușescu spunea, pe bună dreptate, că adevărul adevărat trebuie cunoscut de toate popoarele. Acest adevăr l-a spus răspicat, acum ca și în atîtea alte ocazii : munca și strădaniile noastre nu pot fi in siguranță atîta vreme cit, pe lingă silozurile cu gri- ne. se înmulțesc continuu silozurile cu bombe de toate felurile. Cînd citești cifrele despre cheltuielile ce se fac in lume pentru înarmări te Înflori 1 Și asta în vreme ce milioane de oameni trăiesc în foamete și nevoi IPropunerile pe care le-a făcut- România la O.N.U., lupta sa pentru dezarmare sînt o dovadă de mare răspundere față de soarta tuturor popoarelor lumii și de aceea ele «e bucură nu numai de aprobarea fierbinte a noastră, a românilor, dar și de înțelegere și sprijin în toate țările.Ne îngrijorează că pe continentul in care trăim se adună tot mai multe 

care pune în evidență mersul continuu ascendent al relațiilor de prietenie, colaborare și solidaritate cu țările socialiste — tovarășii noștri apropiati de luptă pentru înaltele idealuri ale celor ce muncesc — ho- tărirea fermă a țării noastre de a adinei în continuare aceste relații, preocuparea neslăbită pentru unitatea tuturor țărilor socialiste. Motiv de satisfacție sînt, de asemenea, tabloul legăturilor de solidaritate ale partidului nostru cu toate partidele comuniste și muncitorești, efortul său neslăbit de a contribui la realizarea unei unități noi în mișcarea comunistă. Ne sînt apropiate năzuințele clasei muncitoare, ale popoarelor de pretutindeni ; de aceea ne bucură tot ce a făcut partidul nostru pentru strîngerea legăturilor cu partidele socialiste, cu mișcările de eliberare națională, cu alte organizații democratice, progresiste, antiimpe- rialiste.Șantierul nostru naval construiește vapoare. Este dorința noastră fierbinte ca aceste roade ale muncii noastre să contribuie la dezvoltarea și înflorirea tuturor națiunilor, să fie, in felul lor. purtătoare ale mesajului pe care președintele țării, Marea Adunare Națională l-au adresat popoarelor lumii — de a se uni și acționa hotărît pentru făurirea unei lumi mai drepte și mai buhe, a păcii, înțelegerii și progresului întregii omeniri.
Nicu MACOVEI
Erou al Muncii Socialiste, 
Șantierul naval Galați

arme distrugătoare. Noi știm ce au însemnat înarmările în Europa. Știm că vîlvătăile care au pornit de aici, de două ori în secolul nostru, au cuprins țară după țară. Ne-au atras și pe noi și ne-au adus numai distrugeri și nenorociri. Tocmai de aceea ne exprimăm aprobarea din inimă față de activitatea partidului și a statului, a tovarășului Nicolae Ceaușescu, pentru ca pe viitor copiii si nepot'i noștri să nu mai știe ce este războiul.Cunoaștem că aceasta preocupă toate popoarele europene. Credem că masele muncitoare, popoarele — așa cum sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu — pot să aibă un cuvînt greu de spus pentru a face ca hotări- rile ce s-au adoptat la Helsinki în vara acestui an in legătură cu Securitatea europeană să fie întocmai îndeplinite. Sprijinim in acest sens Apelul Marii Adunări Naționale adresat tuturor parlamentelor țărilor care ău luat parte la conferința europeană. cu convingerea că. prin eforturi unite, putem să facem ca pe continentul nostru să fie îndepărtați pentru totdeauna norii încordării și neîncrederii, ca să putem să ne muncim ogoarele sub un cer senin, să putem construi fabrici și uzine< să ne facem lanurile tot mai roditoare, să avem o viată tot mai bogată și fericită.
Gheorghe GOINA
Erou al Muncii Socialiste, 
președintele C.A.P. „Viață nouă" 
Sîntana-Arad

Cnvîntul și activitatea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu exprimă

gîndurile, voința și sentimentele
noastreîn conștiința întregului popor marile realizări pe tărim intern și extern ale României socialiste sint nemijlocit legate de activitatea atît de prodigioasă desfășurată. în fruntea partidului, a țării și poporului, de către secretarul general al P.C.R., președintele republicii, tovarășul Nicolae Ceaușescu. Această contribuție personală, de. o valoare inestimabilă. și-a găsit o nouă întruchipare în expunerea prezentată acum, în fața Marii Adunări Naționale — document care se impune atenției prin rigurozitate și profunzime științifică, prin temeinicia și forța de convingere a argumentării, prin soluțiile concrete și realiste pe care le preconizează în Problemele nodale ale lumii de azi.n acest sens, se bucură de prețuirea întregului nostru popor aportul teoretic, de inițiativă și acțiune, al tovarășului Nicolae Ceaușescu în abordarea unor probleme atît de actuale și de interes vital cum sint securitatea europeană, înfăptuirea dezarmării generale, în primul rind a dezarmării nucleare, instaurarea noii ordini economice și politice internaționale. democratizarea relațiilor internaționale.Contribuția președintelui României la elaborarea politicii partidului și statului nostru este strîns îmbinată cu dinamism și pasiune revoluționară în traducerea ei în viață. Citind expunerea, în mintea fiecărui cetățean al patriei revin momente me

Pentru afirmarea unui umanism 
nou, a unei noi politiei, de echitate 

și colaborare internaționalăExpunerea prezentată de tovarășul Nicolae Ceaușescu la Marea Adunare Națională, magistrală analiză a însemnatelor realizări ale poporului nostru și a politicii externe a României. dezbaterile și hotărîrile forului legislativ reprezintă un factor de însuflețire a. activității întregului nqș- tru popor.îndemnul la muncă neobosită pentru făurirea societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a noastră spre comunism : apelul la creșterea rolului popoarelor pentru consolidarea cursului spre destindere, pentru înțelegere și cooperare internațională ; chemarea la pace, dezarmare și indicarea căilor transformării în realitate a acestui ideal secular — ca de altfel fiecare idee expusă de secretarul general al partidului — au găsit, cum este și firesc, un puterni'’ ecou și in conștiința oamenilor de cultură din întreaga țară.Ele au relevat din nou si în chip deosebit marile responsabilități ce ne revin nouă, slujitorilor artei și culturii din România socialistă.Oamenii de teatru români, ca și scriitorii, muzicienii, cineaștii ori plasticienii. au simtit un nou îndemn la o creație majoră, profund angajată, la o activitate strîns legată de nobilele aspirații ale contemporaneității, de obiectivele noastre naționale și internaționaliste.Slujitorii teatrului, care ca orice artă nu poate înflori decît în condițiile păcii, consideră ca pe o datorie de onoare aceea de-a face din metaforele scenei un si mai convingător limbaj al prieteniei, al consolidării 

morabile din timpul vizitelor tovarășului Nicolae Ceaușescu peste hotare sau ale unor șefi de state și guverne în țara noastră, prezența sa la tribuna reuniunii la nivel înalt de la Helsinki sau la alte foruri internaționale — tot atîtea prilejuri în care a susținut cu strălucire pozițiile juste și constructive ale tării noastre.Pentru această întreagă activitate de militant revoluționar, de om de stat și luptător dirz pentru cauza păcii, libertății și progresului popoarelor. tovarășul Nicolae Ceaușescu se bucură de prețuirea și dragostea tuturor cetățenilor patriei noastre, precum și de o înaltă apreciere in rindul oamenilor iubitori de pace, al popoarelor de pretutindeni. Consider că pilda dăruirii de sine pe care o dă zi de zi trebuie să însuflețească pe oamenii de știință, pe toți intelectualii din patria noastră atît în activitatea lor de creație, cît și în cea obștească, să mobilizeze eforturile fiecăruia pentru înfăptuirea politicii interne și externe a României sociaUste» care răspunde intereselor poporului nostru, aspirațiilor Înalte de pace și progres ale oamenilor de cultură de pretutindeni, ale tuturor popoarelor lumii.
Acad.
Dumitru DUMITRESCU 
președintele Comitetului 
municipal București de luptă 
pentru pace

cursului spre destindere, spre înțelegere și cooperare. Ei sint ferm hotă- rîți să sprijine și mai susținut prin creația lor. prin activitatea lor obștească, prin contactele lor din ce in ce mai numeroase cu creatorii din alte țări înflorirea umanismului — a acelui umanism nou, adevărat, despre care tovarășul Nicolae Ceaușescu arăta că trebuie ..să pună pe primul plan omul, bunăstarea, demnitatea și fericirea sa". în același spirit, ei se simt și mai solidari în educarea și culturalizarea maselor largi de oameni ai muncii, în asigurarea accesului acestora la cuceririle progresului și civilizației.în expunerea sa. președintele României se referă deopotrivă la îndatoririle comune ale oamenilor de cultură de pretutindeni — de a sprijini lupta pentru înlăturarea unor fenomene nocive care amenință însăși condiția umană : lupta împotriva drogurilor (chimice, dar și spirituale) ; a tezelor ce propagă umilința. exploatarea, ura față de om, rasismul : a concepțiilor forței, violenței, vrajbei între oameni și popoare. înțelegi și mai bine în lumina expunerii misiunea artei în condițiile actualității, rolul pe care ea este chemată să îl joace în formarea tinerei generații — schimbul de miine al societății umane. Tocmai de aceea, documentele la care ne referim. vorbind despre prezent, deschid admirabile perspective viitorului.
Dina COCEA
artistă emerită

Expresia intereselor supreme ale poporului român, in consens cu cerințele păcii și progresului umanității
(Urmare din pag. I)orientării spre extinderea colaborării cu toate statele, fără deosebire de orînduire socială, in spiritul coexistenței pașnice, pe baza principiilor noi, de egalitate deplină și respect reciproc — chemate să asigure afirmarea deplină a dreptului sacru al fiecărui popor de a-și decide de sine stătător propriile destine.Ca c trăsătură fundamentală a lucrărilor sesiunii se detașează spiritul realist, clarviziunea politică — imprimate de expunere întregii desfășurări a lucrărilor. Efectiv, se poate aprecia că sesiunea Marii Adunări Naționale a prilejuit o analiză temeinică a situației internaționale, a marilor mutații revoluționare și schimbărilor importante intervenite în ultimul timp în raportul de forțe pe plan mondial, constituind tot atîtea confirmări ale justeții aprecierilor Congreselor IX, 

X și XI ; în același timp, sesiunea a proiectat o puternică lumină asupra principalelor procese și probleme ale contemporaneității, a pus în evidență căi concrete de soluționare a acestora, spre a da cursului nou, încă fragil, spre destindere și cooperare un caracter ireversibilTocmai în acest spirit realist a fost apreciată însemnătatea încheierii cu succes a Conferinței pentru securitate și cooperare in Europa, reliefîndu-se, totodată, necesitatea de a se acționa ferm în etapa nouă, hotăritoare, care s-a deschis prin semnarea Actului final, pentru transpunerea efectivă in viată a angajamentelor asumate în mod solemn. în vederea soluționării problemelor care mai persistă pe continent. Tocmai acestui deziderat îi răspunde Apelul Marii Adunări Naționale a Republicii Socialiste România adresat parlamen

telor țărilor participante la Conferința pentru securitate și cooperare in Europa, care cheamă la noi acțiuni pentru consolidarea efectivă a destinderii, la adoptarea fără intîr- ziere, ca obiectiv prioritar, a unor măsuri hotărite de dezangajare militară și dezarmare, paralel cu intensificarea eforturilor pentru extinderea schimburilor economice și te’nnico-științifice, pentru rezolvarea. intr-un spirit nou, umanist, a problemelor de viață și de muncă ale maselor de oameni ai muncii, pentru transformarea Europei intr-o vastă regiune a conlucrării pașnice și prieteniei intre națiuni.Evocarea ansamblului inițiativelor de politică externă ale României in acest răstimp — inițiative aduse de țara noastră in dezbaterile O.N.U. și cărora Marea Adunare Națională le-a dat o deplină a- probare — evidențiază din plin ca factor comun spiritul de înaltă 

responsabilitate cu care sint abordate problemele intr-adevăr majore care frămintă umanitatea. Tocmai asemenea probleme-cheie ale evoluției contemporane vizează inițiativele privind lichidarea anacronicei împărțiri a lumii in țări bogate și țări sărace, instaurarea unei noi ordini economice și politice internaționale, înfăptuirea dezarmării generale și în primul rind a dezarmării nucleare, încetarea cursei înarmărilor, ce absoarbe resurse imense și generează pericole imense pentru întreaga omenire. Firește că perspectiva unei lumi a dreptății și echității, fără arme și războaie, implică participarea și efortul fiecărui stat, indiferent de orinduire socială, mărime, potențial, acțiunea stăruitoare pentru instaurarea unor relații de echitate și justiție internațională — deziderate cărora le răspunde documentul românesc cu pri

vire la îmbunătățirea și democratizarea activității O.N.U. Toate aceste inițiative și-au găsit o riguroasă fundamentare, o amplă explicare și importante precizări în expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu. in dezbaterile sesiunii — incit se poate aprecia că lucrările Marii Adunări Naționale marchează un nou impuls in afirmarea lor pe arena internațională.Prin întreaga lor desfășurare, dezbaterile Marii Adunări Naționale au confirmat. încă o dată, că politica externă a țării noastre este o politică profund populară, care răspunde intereselor poporului român și coincide, in același timp, cu aspirațiile fundamentale ale tuturor popoarelor, pornind de la concepția că acțiunea popoarelor reprezintă factorul decisiv al dezvoltării istorice. în viziunea a- cestei politici, cu cît va spori rolul popoarelor în soluționarea 

marilor probleme ale epocii, cu atit aceste probleme își vor găsi rezolvări mai grabnice, mai juste, mai eficiente. Acesta este sensul in.flăcăratei chemări pe care, de la înalta tribună a Marii Adunări Naționale, președintele Nicolae Ceaușescu a adresat-o tuturor statelor și popoarelor. forțelor progresiste și democratice, maselor celor mai largi de pretutindeni pentru a-și conjuga eforturile în vederea făuririi unui viitor de pace și bunăstare întregii omeniri.în deplină consonantă cu aceste cerințe fundamentale ale umanității. România socialistă, partidul și guvernul nostru vor acționa cu toată fermitatea, așa cum a subliniat în mod solemn președintele tării, pentru a-și aduce întreaga contribuție la afirmarea tot mai puternică a noului curs spre destindere și înțelegere internațională, la crearea unui climat de securitate 

trainică, spre binele fiecărei na- «țiuni. al cauzei progresului și colaborării in lume. Cu satisfacția pentru rolul pe care România il joacă pe arena internațională, cu mîndria că tara noastră este astăzj pretutindeni apreciată in lume, oamenii muncii, întregul nostru popor sînt ferm hotărîți să obțină noi succese in edificarea societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintarea României spre comunism. să facă totul pentru îndeplinirea exemplară a sarcinilor cuprinse în planul de dezvoltare e- conomico-socială pe 1976, pentru transpunerea in viată a orientărilor pe plan intern și extern ale Congresului al XI-lea, conștienti că aceasta răspunde intereselor vitale ale propășirii României, constituind, totodată, un aport de preț la înfăptuirea acelei lumi a păcii, justiției si umanismului spre care năzuiesc toate forțele înaintate ale contemporaneității.



PAGINA 4 SCÎNTEIA — marți 23 decembrie 1975

SESIUNEA MARII ADUNĂRI NAȚIONALE
Lucrările din zilele de 19 și 20 decembrie

V

Dezbaterile asupra proiectului de lege privind creșterea 
și ameliorarea animalelor și proiectului de Lege privind 

regimul tăierii animalelorExpunerea comună la aceste două proiecte de lege a fost prezentată do tovarășul Angelo Miculescu, viceprim-ministru al guvernului, ministrul agriculturii și industriei alimentare. în expunerea prezentată, vorbitorul a apus, printre altele :Unul din obiectivele politicii agrare 
a partidului nostru, consfințit în Programul de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a României spre comunism, a cărui înfăptuire este în atenția permanentă a tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului și președintele republicii, îl constituie creșterea continuă a producției animaliere, precum și a ponderii acesteia în activitatea generală agricolă, în producția bunurilor agro- alimentare. în ultimele două cincinale, efectivele de animale din țara noastră au sporit cu peste 1,2 milioane bovine, 3,7 milioane porcine și peste 1,7 milioane ovine.Proiectul Legii creșterii și ameliorării animalelor consacră, pe plan legislativ, principiile pe care trebuie să se întemeieze în viitor creșterea animalelor, ca activitate economică de interes național, în care scop stabilește necesitatea și obligativitatea aplicării prevederilor cuprinse In programul național de dezvoltare a zootehniei și creștere a producției animaliere. pentru toți deținătorii de animale.Pentru dezvoltarea creșterii animalelor se prevede stabilirea ponderii speciilor pe zone geografice și administrative, alegerea raselor și a sistemului de creștere și exploatare, care să asigure valorificarea superioară a pajiștilor naturale și a tuturor resurselor furajere, din producția vegetală, industria alimentară și din alte sectoare de activitate ale economiei naționale, în vederea satisfacerii în fiecare județ a nevoilor proprii de consum și realizării disponibilităților stabilite prin planul național unic de dezvoltare economică și socială.în scopul stimulării creșterii animalelor în gospodăriile populației, statul va asigura reproducători, material seminal fără plată, mijloace financiare pentru îmbunătățirea și amenajarea pajiștilor, sprijin în vederea procurării de animale de producție, îndrumare tehnică și asistență zooveterina- ră și alte avantaje prevăzute de lege. Ca urmare, în lege se prevede obligativitatea pentru toți locuitorii din mediul rural și urban, care au condiții de creștere a animalelor, să realizeze sarcinile de sporire a efectivelor și producțiilor-In funcție de posibilitățile existente și cele care se vor asigura în fiecare gospodărie.O subliniere aparte necesită prevederile proiectului de lege referitoare Ia măsurile de interes general, pentru ameliorarea și organizarea reproducției animalelor, un loc esențial ocu- pîndu-1 producerea și folosirea rațională a materialului de reproducție, pentru a răspunde cerințelor îndeplinirii planurilor anuale de creștere a efectivelor și de sporire a producției marfă.Proiectul Legii privind regimul tăierii animalelor, se arată în expunere, reglementează organizarea activității de tăiere și desfășurarea acesteia în unități specializate după norme unitare, sub controlul sanitar-veterinar al statului. Prevederea ca în abatoare și secții ale acestora să se poată face și tăierea animalelor proprietatea persoanelor fizice, precum și pregătirea acestora pentru consumul familial, are în vedere aspecte de ordin igienico-sanitar și, în același timp, se înscrie pe linia măsurilor de apropiere a condițiilor de viață ale locuitorilor satelor de cele ale populației de la orașe.Posibilitatea ca tăierea porcinelor, ovinelor și caprinelor destinate consumului propriu să se poată face și la domiciliul persoanelor fizice deținătoare este, de asemenea, reglementată, cu condiția certificării stării sănătății animalelor de către medicul veterinar de circumscripție.întărirea controlului asupra tăierilor de animale în gospodăriile populației este obiectiv necesar, datorită potențialului de transmitere a unor boli de la animale la oameni, pe care îl au aceste tăieri, și a pagubelor însemnate ce pot fi provocate prin îmbolnăvirea restului ani

Dezbaterile asupra proiectului de Lege cu privire 
la producția bunurilor alimentareDezbaterile la acest punct al ordinii de zi au început cu expunerea pe marginea proiectului de lege, prezentată, din împuternicirea guvernului, de tovarășul Constantin Iftodi, șeful Departamentului industriei alimentare. Vorbitorul a scos în evidență faptul că în țara,noastră se elaborează pentru prima oară o astfel de lege, reglementarea propusă reflectînd consecvența cu care conducerea partidului și statului, personal tovarășul Nicolae Ceaușescu, urmărește și asigură perfecționarea tuturor laturilor activităților e- conomice din patria noastră. Istoricele documente ale Congresului 

malelor deținute de populație, a e- fectivelor mari, din fermele unităților socialiste și, îndeosebi, a celor existente în complexele de creștere și îngrășare a animalelor.Stabilirea condițiilor în care se e- fectuează tăierile de animale pentru fondul de stat, sub aspectul corelării cu sarcinile ce decurg din planul național unic de dezvoltare economi- co-socială și al greutăților minime ale animalelor supuse tăierii, prevederea că bovinele se vor tăia numai de întreprinderile de industrializare a cărnii și celelalte condiții cuprinse în proiectul de lege asigură desfășurarea activității de tăiere în condițiile respectării unor norme și reguli unitare.în încheiere, vorbitorul și-a exprimat convingerea că adoptarea acestor proiecte de lege de către Marea Adunare Națională va completa cadrul juridic adecvat pentru dezvoltarea zootehniei și îmbunătățirea activității de valorificare, în condiții de eficiență economică ridicată. a animalelor destinate tăierii, va duce la eliminarea unor factori de răspîndire a bolilor, cu influențe directe asupra creșterii șeptelului și apărării sănătății publice, a ridicării nivelului de trai al întregului nostru popor.Raportul comisiilor permanente ale Marii Adunări Naționale, care au avizat aceste proiecte de lege, a fost prezentat de tovarășul Va- 
sile Vîlcu, președintele Comisiei pentru agricultură, silvicultură și gospodărirea apelor. După ce a subliniat că proiectul Legii creșterii și ameliorării animalelor reflectă grija permanentă a conducerii partidului și statului, personal a tovarășului Nicolae Ceaușescu, pentru dezvoltarea zootehniei și creșterea potențialului productiv al raselor de animale deținute de unitățile agricole socialiste și crescătorii individuali, în continuare vorbitorul a spus :Proiectul de lege definește cadrul unitar — tehnic, organizatoric și juridic — prin care se asigură creșterea, ameliorarea și reproducția animalelor șl, pe această bază, efective înalt productive, corespunzător necesităților sporite ale economiei naționale și aprovizionării populației cu produse animaliere.Comisiile au evidențiat importanța prevederilor referitoare la obligativitatea tuturor unităților agricole socialiste și a celorlalți crescători de animale de a asigura condiții optime desfășurării reproducției și selecției, prin respectarea tehnologiilor de creștere stabilite de către Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, condiții ce vor influența favorabil a- supra sporului de efective și îmbunătățirii calității șeptelului.în urma examinării și dezbaterii proiectului Legii privind regimul tăierii animatelor, comisiile au apreciat că, prin prevederile sale, cuprinde într-un tot unitar regulile și măsurile prin a căror aplicare se va asigura o eficiență economică ridicată a animalelor la valorificare, în vederea satisfacerii nevoilor actuale șl de perspectivă ale aprovizionării populației cu produse de origine animală, în condițiile unei exigențe mereu sporite față de asigurarea normelor de igienă și sanitar-veterinare.Comisiile au reliefat, de asemenea, prevederile privind condițiile stabilite pentru tăierea animalelor, menite să contribuie la prevenirea fenomenelor negative de diminuare a numărului de animale și de tăiere a acestora la vîrste și greutăți neeconomice.După ce a subliniat că proiectele de lege au fost supuse unei ample dezbateri publice, în cadrul căreia s-au făcut observații și propuneri de care s-a ținut seama în definitivarea acestora, în încheiere vorbitorul a arătat : * *

• Teatrul Național București (sala
mare) ; Oameni și șoareci — 19,30, 
(sala mică) : Comedie de modă 
veche — 19,30, (sala Atelier) :
Capul — 19.
• Filarmonica „George Enescu" 
(Ateneul Român) : Ciclul „Muzica 
și celelalte arte". Muzica și ea în
săși. Comentează prof. George 
Bălan— 19.
• Orchestra simfonică a Radlo-

Considerînd că reglementările examinate asigură cadrul juridic adecvat pentru dezvoltarea zootehniei și îmbunătățirea activității de valorificare superioară a animalelor destinate tăierii. în interesul creșterii bunăstării întregului popor, comisiile permanente au avizat favorabil, în unanimitate, proiectul Legii creșterii și 

al XI-lea al Partidului Comunist Român, pe baza analizei critice a rezultatelor înregistrate pînă acum, direcționează pentru următorii ani activitatea în industria alimentară, cu accente deosebite pe latura calitativă, pentru a răspunde astfel cerințelor mereu crescînde ale tuturor categoriilor de consumatori. Vorbitorul a arătat apoi că dezbaterea publică a acestui proiect de act normativ, a cărui inițiere aparține secretarului nostru general, a prilejuit o participare activă a specialiștilor, ca și a multor cetățeni, care au contribuit, prin propunerile făcute, la îmbunătățirea proiectului.Proiectul de Lege cu privire la 

ameliorării animalelor șl proiectul Legii privind regimul tăierii animalelor, și propun adoptarea lor în forma în care sînt supuse spre dezbatere Marii Adunări Naționale.în cadrul dezbaterii generale asupra acestor două proiecte de lege, au luat cuvîntul deputății GHEORGHE PALOȘ, GHEORGHE PETRICA, MILOȘ JIVANOV, IOAN OANCEA, GHEORGHE BLAJ, ION SÎRBU, ION CRISTEA, LUDOVIC FAZE- KAS, VASILE SOLOMIAȘ. Expri- mîndu-și acordul deplin față de prevederile acestor proiecte de lege, vorbitorii au reliefat însemnătatea deosebită a aplicării lor pentru creșterea și ameliorarea animalelor, sporirea potențialului genetic al raselor noastre, pentru dezvoltarea mai rapidă a zootehniei și creșterea producției animaliere, în scopul îmbunătățirii aprovizionării populației și a industriei cu materii prime. Aducînd numeroase exemple din circumscripțiile pe care le reprezintă, cei care au luat cuvîntul au subliniat importanța legiferării unor principii care trebuie să stea la baza creșterii animalelor — activitate economică de interes național — în lumina prevederilor Programului național de dezvoltare a zootehniei și de creștere a producției animaliere, pentru toți deținătorii de animale. Totodată, s-a reliefat că statul creează condiții de dezvoltare continuă a zootehniei atît în unitățile agricole socialiste, cit și în gospodăriile populației, acordă un sprijin multilateral crescătorilor prin asigurarea de material de reproducție de înaltă valoare pe baza programelor de ameliorare elaborate de organele de specialitate, asigură gratuit însămînțările artificiale pentru animalele aparținînd unităților socialiste și gospodăriilor populației. în cadrul dezbaterilor, au fost apreciate în mod deosebit măsurile întreprinse în mod sistematic de conducerea partidului și statului nostru pentru ridicarea ponderii zootehniei în producția agricolă, prin alocarea unor importante fonduri de investiții în vederea construirii de noi ferme și complexe moderne pentru creșterea animalelor și păsărilor, acordarea de credite pentru procurarea de animale, asigurarea asistenței tehnice, stabilirea unor prețuri stimulatorii pentru producția de animale și pentru reproducătorii amelio- ratori, precum și pentru perfecționarea tehnologiilor de exploatare și valorificare eficientă a tuturor resurselor de furaje.Totodată, vorbitorii au subliniat necesitatea ca organele agricole, specialiștii și institutele de cercetări să desfășoare o activitate mai eficientă în direcția organizării mai bune a reproducției la animale, ameliorării raselor. Ei au cerut Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, Academiei de științe agricole și silvice să-și facă mai mult decît pînă acum simțită prezența în rezolvarea problemelor privind creșterea și ameliorarea animalelor din toate zonele țării, să acționeze mai operativ pentru a asigura îmbunătățirea rețelei de cercetare teritorială. De asemenea, s-a solicitat ca Ministerul Industriei Construcțiilor de Mașini să urgenteze fabricația unor utilaje de mare randament pentru recoltarea și transportul furajelor de volum. Pentru a veni în sprijinul dezvoltării creșterii animalelor în gospodăriile populației, s-a propus ca în unitățile de morărit și panificație din mediul rural să se organizeze, în colaborare cu fabricile de nutrețuri combinate, producerea de amestecuri furajere care să fie puse la dispoziția crescătorilor de animale în schimbul porumbului adus.Participanții la dezbateri și-au exprimat unanim acordul față de noile reglementări cuprinse în proiectul Legii privind regimul tăierii animalelor, care asigură aplicarea unor norme unitare igienico-sanitare în acest domeniu, protejarea șeptelului, mărirea cantității și calității cărnii, valorificarea integrală a subproduselor animaliere, în interesul unităților agricole, al fiecărui cetățean, al întregii economii naționale. în mod deosebit. vorbitorii au subliniat că tăierea animalelor numai după atingerea greutății corespunzătoare va asigura o eficientă sporită și creșterea producției de carne, ceea ce va contribui la îmbunătățirea aprovizionării populației.

producția bunurilor alimentare — g-a arătat, în continuare, în expunere — pornește de la ideea că această activitate constituie un factor hotărîtor pentru satisfacerea nevoilor vitale ale poporului și, ca atare, constituie o problemă de stat, de majoră importanță și responsabilitate. Dezvoltarea producției alimentare se va realiza pe baza unui program unitar pe întreaga economie națională, bine și armonios îmbinat, pentru a valorifica resursele de materii prime de care dispune țara noastră și a asigura, în același timp, o alimentație rațională, în conformitate cu noile condiții de muncă și de viață din patria noastră.

A fost scoasă în evidență sarcina de coordonator al producției de bunuri alimentare ce revine Ministerului A- grlculturii și Industriei Alimentare, care răspunde atît de planificarea și îndrumarea unitară la nivelul întregii țări a acestei producții, cît și de evidențierea tuturor realizărilor, pentru a avea o imagine atotcuprinzătoare la scara întregii economii. Toate unitățile de producție alimentară, precum și din alimentația publică și turism, indiferent de subordonare, sînt coordonate de Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare în ce privește tehnologiile, normarea consumurilor specifice, dotarea tehnică, mecanizarea și condițiile de calitate. Produsele alimentare se vor realiza în unitățile socialiste pe bază de rețete aprobate prin acte de o- mologare, după o prealabilă consultare și testare a preferințelor consumatorilor.Ministerul, împreună cu consiliile populare, vor organiza în comune centre de prelucrare a materiei prime de care dispune populația rurală, pentru satisfacerea unor cerințe locale de consum public, ceea ce va reduce vehicularea materiei prime și a produselor alimentare finite, va- lorificînd, totodată, prin procesul de industrializare, resurse suplimentare.Dată fiind importanța materiei prime, expunerea a evidențiat că o secțiune întreagă a proiectului se referă la producătorii agricoli, care trebuie să asigure produse vegetale și animale în cantități și la termenele prevăzute în contracte, urmărind totodată ridicarea continuă a conținutului în substanță utilă și a valorii nutritive a produselor pe care le furnizează.în expunere s-a mai subliniat importanța pe care reglementarea propusă o acordă cercetării științifice, chemată să participe în mai mare măsură la rezolvarea multiplelor aspecte pe care le ridică producția de bunuri alimentare, în special în domeniul creșterii valorii nutritive, al Înnoirii produselor, al realizării de
Dezbaterile asupra proiectului de lege pentru stabilirea 
normelor privind proiectarea, construirea și modernizarea 

drumurilorDin însărcinarea guvernului, expunerea la proiectul acestei legi a fost prezentată de tovarășul ȚfQgqfi 
DudOȘ, mimstrul transporturilor și telecomunicațiilor. In expunere s-a arătat că stadiul actual și de perspectivă al dezvoltării economiei naționale și al întregii activități sociale determină creșterea în ritm susținut a cerințelor de comunicații rutiere.In scopul obținerii unor condiții de înaltă tehnicitate și de eficiență economică în proiectarea, construirea șl modernizarea drumurilor, s-a prevăzut prin art. 4 al Legii nr. 13 din 1974 aprobarea unor norme obligatorii în acest domeniu. Urmărind o- biectivul realizării unei rețele unitare de drumuri — s-a arătat, în continuare în expunere — prin normele propuse se stabilesc elementele geometrice ale drumurilor de toate categoriile, fixîndu-se limitele maxime și minime ale acestora, se legiferează utilizarea de proiecte tip la elementele componente ale drumurilor și podurilor, se prevăd norme care au în vedere realizarea calitativă a lucrărilor de drumuri și obținerea unei eficiente sporite.în scopul evitării ocupării de terenuri productive, pentru folosirea intensivă și rațională a căilor de comunicații — s-a subliniat în expunere — se stabilește obligația ca la construirea de drumuri noi să se ia în considerare posibilitățile de transport pe rețeaua de drumuri existentă sau pe alte căi de comunicații din zonă, iar la modernizarea drumurilor să se folosească, în cea mai mare măsură, traseele existente.In continuare, vorbitorul a arătat că pentru realizarea, la nivelul cerințelor economiei naționale, a coordonării tuturor lucrărilor importante, se prevede ca aceasta să se facă, în
Prezentarea proiectelor de legi pentru aprobarea decretelor 

cu putere de lege emise de Consiliul de StatExpunerea la proiectele de legi pentru aprobarea decretelor cu putere de lege emise de Consiliul de Stat a fost prezentată de tovarășul 
Silviu Curticeanu, secretar prezidențial și al Consiliului de Stat. Au fost supuse spre aprobare decretele conținînd norme cu putere de lege emise după sesiunea I a Marii Adunări Naționale, în diferite x domenii de activitate. Astfel. în domeniul economiei, în vederea creșterii continue a calității produselor, a gradului de competitivitate a acestora pe piața mondială, a reducerii consumurilor specifice de materii prime, materiale și de manoperă, au fost adoptate Decretul nr. 97/1975 prin care s-au stabilit măsuri de îmbunătățire a calității produselor din ramura industriei ușoare și Decretul nr. 100/1975 referitor la elaborarea de noi standarde de stat și norme interne departamentale pentru bunurile de consum din această ramură 

produse sub formă de semipreparate, al celor dietetice și pentru copii.în încheierea expunerii s-a exprimat convingerea că adoptarea proiectului de lege va aduce o contribuție importantă la, îmbunătățirea activității în industria alimentară, pe măsura dezvoltării impetuoase a întregii noastre societăți.A luat cuvîntul apoi tovarășul Iu
lian Drâcea,secretar aI comisiei pentru agricultură, silvicultură și gospodărirea apelor, care a prezentat Raportul comisiilor permanente ale Marii Adunări Naționale. Proiectul de lege a fost supus unei ample dezbateri publice — se arată în raport — mulți oameni al muncii făcînd propuneri judicioase de îmbunătățire, care au fost introduse în forma supusă dezbaterii. Comisiile au relevat că, prin prevederile sale, proiectul constituie o nouă și convingătoare expresie a preocupării partidului și statului nostru, personal a tovarășului Nicolae Ceaușescu, pentru continua ridicare a nivelului de trai al poporului. Comisiile au evidențiat că proiectul de lege creează cadrul juridic corespunzător pentru rezolvarea problemelor pe care le ridică producția bunurilor alimentare. în mod deosebit s-a subliniat faptul că pentru prima dată se reglementează la noi în țară, în mod unitar, problemele legate de valorificarea superioară a materiilor prime agricole, dezvoltarea producției de bunuri alimentare, diversificarea sortimentelor și ridicarea valorii nutritive a acestora. Prevederile întăresc convingerea că, în acest important sector de activitate al economiei noastre naționale, se vor obține bunuri alimentare de calitate tot mai bună, ca urmare a asigurării de materii prime în cantitățile și de calitatea impusă de procesele de producție, folosirii rețetelor și tehnologiilor de fabricație stabilite potrivit normelor legale, în concordanță cu cerințele 

mod centralizat, prin decret prezidențial. Prin aplicarea noilor prevederi se asigură legături raționale între diferitele categorii de drumuri, localități, centre industriale și zone de exploatare, urmărindu-se totodată respectarea prevederilor Legii privind sistematizarea teritoriului și localităților urbane și rurale.Adoptarea proiectului de lege pentru stabilirea normelor privind proiectarea, construirea și modernizarea drumurilor, precum și amplasarea unor construcții și instalații în zona acestora — s-a arătat în încheierea expunerii — vor asigura creșterea nivelului tehnic, a eficienței economice și a siguranței transporturilor rutiere, dezvoltarea judicioasă și armonioasă a întregului sistem de drumuri, păstrarea și valorificarea drumurilor existente, precum și economisirea și folosirea rațională a terenurilor.A luat apoi cuvîntul tovarășul 
Mihail Hașeganu, vicepreședinte al Comisiei pentru industrie și activitatea economico-financiară, care a prezentat Raportul comisiilor permanente ale Marii Adunări Naționale care au examinat proiectul de lege.Dacă Legea drumurilor, adoptată anterior, definește principiile generale, actualul proiect de lege — se arată în raport — stabilește, în cadrul acelor principii, normele obligatorii pentru proiectarea, construirea și modernizarea drumurilor, precum și amplasarea unor construcții și instalații în zona acestora. Comisiile constată că, din întreaga concepție care a stat la baza elaborării prevederilor, se degajă grija pentru asigurarea unei eficiențe ridicate în această activitate, hotărîrile privind efectuarea unor căi rutiere trebuind să fie luate pe baza 

a industriei. în același interval a fost reglementat regimul soldărilor de mărfuri din comerț, au fost s.tabilite măsuri privind îmbunătățirea activității de producere și valorificare a plantelor medicinale și aromatice, s-a dat o reglementare unitară pe economie tuturor activităților legate de colectarea, predarea, gospodărirea și valorificarea deșeurilor și celorlalte, resurse secundare, au fost stabilite unele măsuri referitoare la amplasarea și executarea construcțiilor de orice fel în zona funcțională turistică a litoralului românesc al Mării Negre.In domeniul financiar a fost emis Decretul nr. 151/1975 prin care se reglementează. în mod unitar, regimul autofinanțării în instituțiile de stat, In vederea stimulării și cointeresării acestora la realizarea și dezvoltarea unor activități producătoare de venituri.Au mal fost prezentate spre apro

unei alimentații raționale. Comisiile permanente care au analizat proiectul de lege au făcut propuneri de îmbunătățire a unor prevederi, care au fost însușite de inițiator și introduse în forma supusă dezbaterii. Comisiile permanente — ținînd seama și de avizul Consiliului Legislativ — au avizat favorabil proiectul de lege și au recomandat adoptarea lui.La dezbaterea proiectului au luat cuvîntul deputății WINTER RICHARD. NICOLAE NICOLAESCU. PETRE BLAJOVICI, MARIA POPESCU, NICOLAI BURCUȘ, DUMITRA BÎRSAN. Vorbitorii au subliniat importanța noii reglementări în contextul înfăptuirii hotărîrilor Congresului al XI-lea, a Programului partidului, rolul producției de bunuri a- limentare în ansamblul activității e- conomice, însemnătatea ei deosebită în cadrul măsurilor generale de creștere a bunăstării poporului. S-a apreciat că prevederile proiectului Legii cu privire (la producția bunurilor alimentare stabilesc în mod binevenit o răspundere unitară a ministerului de resort în controlul, coordonarea și îndrumarea întregii producții. Se urmărește, totodată, prin noua reglementare, conlucrarea și diversificarea aportului unităților de interes republican, al celor de interes local și cooperatiste, al alimentației publice, la aprovizionarea pieței cu produse de Bună calitate, ținînd seama de nevoile unei alimentații raționale, precum și de cerințele șl tradiția locală. Vorbitorii au scos în evidență acele măsuri care vor asigura lărgirea gamei de produse, diversificarea mai rapidă a producției, o corelație mai bună între necesitățile de consum locale și oferta de bunuri alimentare, în condițiile în care obligativitatea testării preferințelor cumpărătorilor este impusă prin lege.De o mare Importanță socială — au arătat vorbitorii — sînt cerințele formulate de proiectul de lege în sarcina cercetării științifice din acest 

unor temeinice analize tehnico- economice. Discuțiile purtate în comisii au relevat că normele de proiectare privind construirea sau modernizarea drumurilor cuprinse în proiectul de lege țin seama de celelalte reglementări în vigoare și converg spre gospodărirea cu maximum de grijă a terenurilor, spre folosirea rațională a fondurilor materiale și bănești. Precizarea în proiectul de lege a tuturor detaliilor privind proiectarea, construirea și modernizarea drumurilor creează posibilitatea executării în mod unitar a lucrărilor, cu efecte din cele mai favorabile pentru desfășurarea traficului rutier la noi în țară, creșterea siguranței circulației și asigurarea unor transporturi rapide și economicoase.Comisiile — s-a arătat în încheierea raportului — își exprimă convingerea că adoptarea aoestei legi este de natură să dea un nou impuls activității de construcție și modernizare a arterelor de circulație ale țării, oferind un cadru juridic și organizatoric corespunzător pentru desfășurarea activității Ia un nivel superior în acest sector de activitate al economiei naționale.La dezbateri au luat cuvîntul deputății GHEORGHE SANDU, ION BAICU, ȘTEFAN BOBOȘ. în cuvîntul lor, vorbitorii au subliniat că noua concepție cu privire la elaborarea proiectelor pentru construirea și modernizarea drumurilor asigură o eficientă sporită a investițiilor și posibilitatea realizării lor în etape, corespunzător creșterii traficului rutier, precum și folosirea intensivă a resurselor locale de materiale pentru reducerea costului lucrărilor.S-a evidențiat, în mod critic, că lipsa, pînă acum, a unor norme care să stabilească directive unitare pri

bare decrete cu putere de lege emise în domeniul învățămîntului și al cercetării științifice (regimul trimiterii cetățenilor români la studii, doctorat și specializare în străinătate), în domeniul organizării de stat, Decretul nr. 96/1975 prin care a fost stabilit un sistem de coordonare unitar al întregii activități privind protecția nucleară a mediului înconjurător și a populației, Decretul nr. 117/1975 emis în scopul cinstirii și eternizării memoriei celor căzuți în luptele purtate de poporul român pentru apărarea pă- mîntului strămoșesc, pentru libertatea și independența patriei.In expunere s-a menționat că toate decretele au fost avizate favorabil, în stadiul de proiect, de comisiile permanente ale Marii Adunări Naționale și de către Consiliul Legislativ, eficienta reglementărilor pe care le conțin fiind verificată în activitatea de aplicare a lor.La același punct al ordinii de zt, 

domeniu, pe care legea o orientează pe direcții majore. Mai deplina angrenare a cercetării științifice la rezolvarea problemelor pe care le ridică producția, ca și cunoașterea și studierea sistematică a cerințelor consumatorilor, în vederea asigurării unei ritmicități și a unui sortiment adecvat în fiecare sezon, vor determina, în final, o tot mai bună aprovizionare a populației cu bunuri alimentare. De asemenea, s-a subliniat importanta altor prevederi ale noii legi referitoare la necesitatea îmbunătățirii calității produselor, îndeosebi prin creșterea valorii lor nutritive, prin tehnologii, rețete, metode de ambalare și conservare, la cerința de a se urmări cu precădere elaborarea de tehnologii și rețete de produse pentru copii, pentru semipreparate — care să ușureze munca in gospodărie a femeilor — pentru produse cerute de diverse diete.Analizînd prevederile proiectului de lege în legătură cu domeniile lor de activitate, deputății care au luat cuvîntul au subliniat sarcinile ce revin și organelor locale ale puterii și administrației de stat, necesitatea de a se acționa cu fermitate, prin toate mijloacele, in aplicarea prevederilor legii, precum și unele măsuri ce decurg în legătură cu mecanizarea unor sectoare de activitate, cu conlucrarea dintre furnizorii de materii prime și unitățile producătoare, au formulat sugestii concrete de traducere în fapt a prevederilor noii reglementări.Pornind de la realizările obținute pînă în prezent, în dezbateri s-a a- rătat că noua lege va determina Îmbunătățirea întregii activități pe care o desfășoară oamenii muncii din a- cest sector al economiei naționale, sporirea contribuției lor la îndeplinirea integrală a sarcinilor planului cincinal 1976—1980, la Înfăptuirea Programului partidului de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a României spre comunism.
vind construcția și modernizarea drumurilor a dus uneori la exagerări în proiectare; de multe ori, variantele proiectate au impus demolarea unor imobile care ar fi putut fi evitată, scoaterea din circuitul agricol a unor terenuri fertile. Adesea, din dorința de a evita cele de mai sus, s-au modernizat drumuri pe trasee existente necorespunzătoare, menținîndu-se curbe cu raze mici, fără vizibilitate, din care cauză sint generatoare de accidente. Și organele locale au contribuit la , comiterea unor erori. Drumuri cu tradiție, care străbat localitățile de la un cap la altul, au fost dublate cu variante ocolitoare spre a se evita circulația prin aceste localități. Organele cu răspunderi în aceste probleme nu au luat o poziție hotărită, nu au avut o linie principială în această privință.Noile norme — au arătat vorbitorii — au în vedere, ca o datorie de prim ordin, apărarea și economisirea terenurilor ; ele prevăd ca la proiectarea, construcția și modernizarea drumurilor să se țină seama de volumul și structura traficului de perspectivă, de sistematizarea teritorială și a localităților, de corelarea cu prevederile planurilor de amenajare a bazinelor hidrografice ale rîurilor și cu prevederile de amenajare a arterelor de circulație din localitățile urbane și rurale, precum și de necesitatea desfășurării circulației în condiții de siguranță și confort. A fost subliniată, de asemenea, importanța prevederii care stipulează ca alegerea soluțiilor de execuție să se facă pe baza studiilor de eficientă a mai multor variante de transporturi, iar în cazul de costuri apropiate să se aleagă varianta care degradează cea mai mică sunrafață de teren.Vorbitorii au arătat, totodată, că noile reglementări răspund și altor cerințe. Astfel, amplasarea stațiilor de transport auto în comun, pe baza aprobării acestora de către consiliile populare, vine în întîmpinarea unor propuneri deosebit de prețioase făcute de cetățenii și locuitorii comunelor noastre. S-a subliniat că noua reglementare va îngădui consiliilor populare să valorifice mai bine propunerile oamenilor muncii și fac 1' tează activitatea de a-i atrage r" 1 mult la acțiunile de construcții șl modernizări de drumuri.

Raportul comisiilor permanente ale Marii Adunări Naționale a fost prezentat de tovarășul Țudor DrO- 
ganU președintele Comisiei con- stituționate și juridice.Comisiile permanente ale Marii Adunări Naționale au examinat, discutat și avizat în mod favorabil reglementările din proiectele de legi pentru aprobarea decretelor cuprin- zînd norme cu putere de lege emise de Consiliul de Stat, supuse spre dezbatere și adoptare, reglementări care constituie o importantă contribuție la perfecționarea actjvității economice, social-culturale și de stat, s-a arătat în raport.Observațiile și propunerile formulate de comisiile permanente au fost avute în vedere la emiterea acestor decrete.Recent, Comisia constituțională si juridică a analizat din nou reglementările cuprinse în aceste decrete și, constatînd că aplicarea lor le-a învederat ca fiind pe deplin eficiente și întru totul corespunzătoare cerințelor de continuă dezvoltare a societății noastre socialiste, le-a avizat favorabil în unanimitate.Comisiile au propus spre adoptare aceste reglementări sub formă de legi.

cinema
• Cursa : SCALA — 9,15; 11,30;
13,45; 16; 18,15; 20,30, FLAMURA 
— 9; 11.15; 13,30; 16; 18,15; 20,30.
• Trestia : FESTIVAL — 9.30;
11,30; 13,30; 16; 18.15; 20,30.
• Adopțiune : CENTRAL — 9,15; 
11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30.
• Jack și vrejul de fasole ! CA
PITOL — 12,45; 14,30; 16,30; 18,30;
20,30.
• Cercul magic ; GRI VITA — 9; 
11; 13; 16; 18; 20,15, AURORA — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, MO

DERN — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20.30.
• J. D. Cahill : PATRIA — 13,30; 
16; 18,15; 20.30, BUCUREȘTI — 9; 
11,15; 13,30: 16; 18,15; 20,30, FAVO
RIT — 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30.
• Program de desene animate 
pentru copii : DOINA — 9,30; 11,15; 
13; 14,45; 16,30.
• Toamna bobocilor : DOINA — 
18,15; 20,15.
• Amorul vrăjitor : LUCEAFĂ
RUL — 9; 11,15; 13.30: 16; 18.15;
20.30, VIITORUL — 15,30; 18; 20,15.
• Călina roșie î TIMPURI NOI — 
9.30; 12: 14.30; 17; 19,45.
• Marele Gatsby : VICTORIA — 
9; 12,30; 16; 19,15, FLOREASCA — 
9; 12; 16; 19.
• Seara celei de-a șaptea zile :

DRUMUL SĂRII — 15,30; 18; 20,15. 
o Corupție la Palatul de justiție : 
FEROVIAR — 9; 11,15; 13,30; 16;
18,15; 20.30.
• Splendoarea pulberii : VOLGA
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18: 20,15.
• Evadatul ; EXCELSIOR — 9;
11.15; 13,30; 16; 18,15; 20,30, MELO
DIA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20.30, TOMIS — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20,15, GLORIA — 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,15; 20,30.
• Suspectul : SALA PALATULUI 
(seria de bilete 106) — 17,15; (107)
— 20, CASA FILMULUI — 10; 12; 
14; 16; 18,30; 20,30.
• Doamna din Șanhal — 14,15;
16,15, Scrisoare neexpediată —
18.30, Sub acoperișurile Parisului — 
20,30 ; CINEMATECA (sala Union).

• Orașul văzut de sus : UNIREA
— 16; 18; 20, POPULAR — 15,30; 
18; 20,15.
• Cazul a avut un deznodămint 
fericit ; . BUCEGI — 15,45; 18; 20.
• Dragoste la 16 ani : DACIA — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18.
• Trecătoarele iubiri : DACIA — 
20,15.
• Unde este compania a 7-a ? : 
LIRA — 15,30; 18; 20,15, COSMOS
— 15,30; 18; 20,15.
• Alexandra șl infernul : COTRO- 
CENI — 10; 12,15; 15; 17,45; 20.
• Polițista î GIULEȘTI — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Cantemir : RAHOVA — 15,30;
18; 20,15.
• Un rege la New York : MIORI
ȚA — 9,30; 12; 15; 17,30; 20.

• Ana și comandorul î FEREN
TARI — 15,30; 18: 20.
• Mușchetarul romăn : PRO
GRESUL — 15,30; 18; 20,15.
• Rapsodie nordică ! PACEA — 
16; 18; 20.
• Actorul și sălbaticii : ARTA — 
13; 16; 19.'
• Cele mai bune momente cu 
Stan și Bran î MOȘILOR — 9; 
11,15; 13,30; 16; 18; 20, FLACĂRA 
— 15,30; 18; 20.
• Fiice și mame 1 MUNCA — 
15,45; 18; 20.
• Mastodontul : VITAN — 15,30; 
18; 20.
• Ultimul bal la piscina din Roz- 
nov : CRINGAȘI — 17.

teatre 
televlziunli : Concert susținut de 
orchestra de cameră. Program de 
„Serenade". Dirijor : Petre Boco- 
tan — 20.
• Opera Română : Seară vieneză
— 19.
• Teatrul de operetă : Victoria și 
al ci husar — 19,30.
• Teatrul de comedie : Noaptea 
la Madrid — 19,30.
O Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala din bd. Schitu Mâ- 
gureanu) : Hedda Gabler — 19, 
(sala din str. Alex. Sahla) : Titanic 
vals — 19.
• Teatrul Mic : Mania posturilor
— 15,30, Profesiunea doamnei 
Warren — 19,30.

O Teatrul „Nottara" (sala Ma- 
gheru) : Adio, Charlie — 19.30,
(sala studio) : Nu am încredere 
in bărbați — 19.
O Teatrul satiric-muzical „C. Tă- 
nase" (sala Savoy) : Cer cuvtntul 
la... diverse — 19,30, (sala Victo
ria) : Cavalcada comediei — 19,30.
• Teatrul „I. Vasilescu" : Cadouri 
muzicale — 19.30.
• Ansamblul artistic „Rapsodia
română" : Țară bogată-n frumu
seți — 19,30. -
• Teatrul „Ion Creangă" : Poveș
tile de aur — 17.
• Teatrul „Țăndărică" (sala Vic
toriei) : Povestea timpului pierdut 
— 10.
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Excelenței Sale
Domnului JOHN MALCOLM FRASER

Prim-ministru al Australieiocazia învestirii dumneavoastră în funcția de prim-ministru vă transmit felicitări cordiale și urări de succes.exprim convingerea că bunele relații existente între țările
Prezentarea de condoleanțe la Ambasada

R. P. Chineze Congresul Partidului Comunist din Cuba
Cutraliei,îmivor cunoaște o dezvoltare continuă, spre binele popoarelor român tralian, al cooperării și păcii internaționale.

al Aus-noastre și aus-
MANEA MANESCU

Prim-ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România

Cronica zilei
Luni la amiază a sosit la București S.L. Kaul Kilam, noul ambasador extraordinar și al Republicii India în cialistă România. *George Macovescu, cerilor externe al României, a transmis o telegramă de felicitare lui Andrew Sharp Peacock, ministrul pentru afacerile externe al Australiei, cu ocazia numirii sale în această funcție.

plenipotențiarRepublica So-
ministrul afa-

★Cu prilejul celei de-a 34-a aniversări a Armatei Republicii Socialiste Federative Iugoslavia, atașatul militar, aero și naval al acestei țări la București, colonel Stanimir Milosevic, a oferit, luni, o recepție.Au participat general-colonel Ion Coman, prim-adjunct al ministrului apărării naționale și șef al Marelui Stat Major, general-maior Gheorghe Gomoiu, adjunct al ministrului apărării naționale, secretar al Consiliului Politic Superior al Armatei, general-colonel Vasile Ionel, adjunct al ministrului apărării naționale, Tamara Dobrin, vicepreședinte al Consiliului Național al Frontului Unității Socialiste, Constantin Oancea, adjunct al ministrului afacerilor externe, generali și ofițeri superiori, reprezentanți ai unor instituții centrale și organizații obștești, ziariști.Au fost prezenți șefi 'de misiuni diplomatice acreditați alți membri ai corpului la București, diplomatic.

în cadrul manifestărilor prilejuite de împlinirea, unui sfert de veac de la moartea lui Dinu Lipatti, remarcabil compozitor și interpret, luni seara a avut loc, în sala mică a Palatului Republicii, un concert omagial. După un cuvînt rostit în memoria marelui nostru muzician de Ion Dumitrescu, maestru emerit al artei, președintele Uniunii compozitorilor, a fost prezentat un program care a cuprins lucrări ale compozitorului comemorat : Dansuri românești pentru două piane, „Aubade" pentru cvartet de suflători și Simfonia concertantă pentru două piane și orchestră. Și-au dat concursul Orchestra simfonică a Filarmonicii „George Enescu", dirijată de Mihai Brediceanu, artist emerit, pianiștii Maria Fotino, artistă' emerită, Sofia Cosma și Corneliu Gheorghiu, Formația de suflători „George Enescu".
★La cinematograful „Scala" din Capitală a avut loc, luni, premiera unui nou film românesc, „Cursa". Pelicula, producție a Casei de filme nr. 1, este realizată după un scenariu semnat de Timotei Ursu, in regia lui Mircea Daneliuc.Rolurile principale aparțin actorilor Mircea Albulescu, Constantin Diplan și Tora Vasilescu.în aceeași seară a fost prezentat, tn premieră, scurt metrajul „Robinson de bună voie", producție a Studioului cinematografic „Alexandru Sahia", în regia lui Ion Bostan.(Agerpres)

Luni dimineață a avut loc. Ia Ambasada Republicii Populare Chineze din București, prezentarea de condoleanțe în legătură cu încetarea din viață a tovarășului Kan Șen, vicepreședinte al Comitetului Central al Partidului Comunist Chinez, vicepreședinte al Comitetului Permanent al Adunării Naționale a Reprezentanților Populari a R.P. Chineze.Pentru a prezenta condpleanțe, la ambasadă au venit tovarășii Ștefan Voitec, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., vicepreședinte al Consiliului de Stat, Paul Niculescu, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., viceprim-ministru al guvernului. Ștefan Andrei, membru supleant al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., Aurel Duma, membru al C.C. al P.C.R., șef de secție la C.C.

al P.C.R., Dudaș și Constantin adjuncți de șefi de secție la C.C. al P.C.R., Constantin Oancea, adjunct al ministrului afacerilor externe.După ce s-a păstrat un moment de reculegere în fața portretului îndoliat al tovarășului Kan Șen și s-a semnat în cartea de condoleanțe, tovarășul Ștefan Voitec a exprimat, în numele Comitetului Central al Partidului Comunist Român, al tovarășului Nicolae Ceaușescu personal, al Marii Adunări Naționale, al Consiliului de Stat și al guvernului, sincere condoleanțe ambasadorului Republicii Populare Chineze, Li Tin-ciuan, și a transmis întreaga compasiune a conducerii de partid și de stat familiei defunctului,

Bujor Almășan. Traian Emil Nicolcioiu, miniștri, Matei și Vasile Șandru,

(Agerpres)

Raportul Comitetului Central prezentat de tovarășul
Fidel Castro

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 24, 

25 și 26 decembrie. In țară : Vremea 
va continua să se încălzească, îndeo
sebi în primele zile. Cerul va fi varia
bil, cu înnorări mai accentuate în Cri- 
șana, Maramureș, Transilvania, Mol
dova și Dobrogea unde, . pe alocuri, se

vor semnala precipitații, mai ales sub 
formă de lapovlță și ploaie. în rest, 
precipitații Izolate. Vintul va sufla po
trivit, cu intensificări în nordul țării 
și in zona de munte. Temperaturile 
minime vor fi cuprinse între minus 6 
șl plus 3 grade, mal coborîte la început 
în estul Transilvaniei, iar cele maxime 
între minus 2 șl plus 8 grade, izolat 
mai ridicate. Ceață locală seara și di
mineața. în București : Vremea va con
tinua să se încălzească, mai ales în 
primele zile. Cer temporar noros. Vînt 
potrivit. Ceață slabă.

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

REUNIUNEA LOTULUI OLIMPICIeri, la federațiile sporturilor olimpice s-au reunit în consfătuiri de lucru componenții loturilor reprezentative ale României. Sportivilor li s-au înmînat carnetele și insignele de membri ai lotului olimpic român. A- seară a avut loc spectacolul artistic- sportiv „Ștafeta medaliilor olimpice".
ACTUALITATEA LA TENIS

Noi complexe turistice 
și comerciale pe Valea Oltului

MM

Comentînd succesul echipei Suediei, care a cîștigat a 64-a ediție a „Cupei Davis", intrecînd în finala de la Stockholm, cu 3—2, selecționata Cehoslovaciei, corespondentul agenției „France Presse" scrie, printre altele : Din anul 1933, pentru prima oară două echipe europene s-au întîl- nit în finala prestigioasei întreceri, iar Suedia este, după Anglia, prima tară europeană victorioasă din anul 1937, Desigur, acest lucru arată progresele făcute de jucătorii europeni, dacă ne amintim și de faptul că România a fost de trei ori finalistă în ultimii șase ani. In ceea ce privește victoria echipei suedeze aceasta se datorează, în primul rînd, talentatului jucător Bjorn Borg, care a adus punctul decisiv formației sale, terminînd învingător în partida cu Jan Kodes".

La Ciudad de Mexico s-a încheiat luni după-amiază meciul de tenis dintre echipele Mexicului și S.U.A. din cadrul turului trei al „Cupei Davis" (zona nord-americană). Tenismanii mexicani au obținut victoria cu scorul de 3—2. în ultima partidă, care fusese întreruptă din cauza întunericului, mexicanul Raul Ramirez l-a învins cu 2—6, 6—3, 6—3, 6—4 pe campionul american Jimmy Connors.*Echipa de tenis a Indiei conduce eu 3—0 în meciul pe care-1 susține Ia Manila cu echipa Filipinelor în cadrul sferturilor de finală ale zonei asiatice a „Cupei Davis", ediția 1975— 1976. în partida de dublu perechea Menon—Mukerja a învins cu 6—4, 6—2, 4—6, 6—4 pe Cruz și Dominguez, în urma acestei victorii, tenismanii indieni sînt calificați pentru turul următor, în care vor întîlni echipa Noii Zeelănde.
În cîteva rînduri

VOLEICompetiția internațională feminină de volei de la Berlin a fost cîștigată de echipa locală Dynamo — 10 puncte, urmată de selecționata secundă a R. D. Germane — 9 puncte, formația Dinamo București — 8 puncte, reprezentativa Cubei — 7 puncte, echipele Ruda Hvezda Bratislava — 6 puncte și Spartak Levski Sofia L- 5 puncte.în ultimele două jocuri susținute, echipa Dinamo București a pierdut cu 1—3 (15—12, 3—15, 9—15. 6—15) la ciștigătoarea turneului și a întrecut, în numai 43 de minute, cu 3—0 (15—9, 15—1, 15—7). formația Spartak Levski Sofia.

talizind 6 puncte,. Pe locurile .următoare s-au clasat reprezentativele Cehoslovaciei — 4 puncte. Suediei — 2 puncte și Finlandei — zero puncte, în partida decisivă, hocheiștii sovietici au întrecut cu scorul de 3—2 (2—1, 1—0, 0—1) formația Cehoslovaciei.

ale țării.Ca și în alte județe și in Vîlcea cooperația de consum a construit și amenajat noi complexe turistice și comerciale. Astfel, la Drăgășani, cooperația de consum a construit Complexul turistic „Rusidava", cu 6 niveluri, cuprinzînd un hotel cu camere confortabile, un restaurant, o braserie, o cofetărie și o cramă.Un plăcut loc de odihnă și re- confortare este, de asemenea, Complexul turistic „Lotrișor", amplasat la poalele munților Lotrișorului, pe Valea Oltului. El dispune de camere de cazare modern mobilate, de un restaurant și o braserie.Pentru o permanentă șl bună mărfuri a de con- a dat în comer-,aprovizionare cu populației, cooperația sum din județul Vilcea folosință noi complexe

claie (parter și etaj) la Gușoeni și Șutești, precum și magazine universale la Livezi. Dăești, Lungești, Runcu și altele. O a- tenție deosebită se acordă și sectorului prestări servicii pentru populație. Anul acesta s-au înființat ateliere de reparații radio și televizoare la Bălceșți, Bărbești, Lădești și Voineasa, secții de reparat frigidere, de lăcătușerie-sudură, de construcții metalice la Lădești. Drăgășani. Bărbești, ceasornicării la Brezoi și Lădești. ■Toate aceste realizări ale cooperației de consum vilcene reflectă preocuparea pentru mai buna aprovizionare și servirea promptă a populației.în fotografie : motelul „Lotrișor" construit de cooperația de consum pe frumoasa vale a Oltului.

Tragerea extraordinara
Pronoexpres 

a Revelionului
ATLETISMConcursul de cros desfășurat la Londră s-a încheiat cu victoria atletului olandez Jos Hermans, cronome- ■ trat pe distanta timpul de 26’30”. toarp s-au clasat > Tony Simmons Black — 26’40” și 26’46”. “

de 8.400 km cu Pe locurile urmă- sportivii englezi - 26’37”. DavidBrendan Foster — Campionul olimpic în proba de maraton, americanul Frank Shorter. s-a situat pe locul 14 (cu 27’43”), iar cunoscutul fondist finlandez Lasse Viren a ocupat locul 22 (cu 28’31”),
HOCHEITradiționalul turneu de hochei pentru premiul ziarului „Izvestia" a fost cîștigat Ia actuala ediție de selecționata U.R.S.S.. care a terminat neînvinsă turneul disputat la Moscova ,to-

Vîrsta de aur
a autocamionului românesc

(Urmare din pag. I)țiilor lor exprimat în crearea unui autocamion gigant de 100 de tone, care va ieși pe porțile „Steagului Roșu" în anul ce începe peste cîteva zile. Față de 1975. producția acestui colos din vale de Tîmpa va crește cu peste 34 la sută, iar productivitatea muncii, adică rezultatele concrete ale auto- perfecționării fi ale depășirii de sine, va spori cu 27,4 la sută. Cifre aparent Seci, pe care numai puterea comparației le face să grăiască in mod definitoriu, întreaga producție a anului 1954, cînd pe șoselele țârii au apărut primele camioane cu marca uzinei brașovene, era realizată in numai 7 zile ale anului 1975. Iar dacă în anul pe care îl încheiem acum s-ar fi lucrat cu productivitatea muncii din 1954, ar fi fost necesari pentru aceeași producție peste 200 000 de angajați față de cei 22 000 cu care s-a realizat producția anului 1975. Piese foarte complexe, cum este blocul motor pentru mioanele de mare ne, sint elaborate ciclu de uzinare scurt, care nu depășește 3 ore și 45 minute pe unitate. 125 de camioane pe zi înseamnă producția pe a- proape șapte săptămîni a uzinei de acum 20 de ani. dar asta Înseamnă și altceva, mai subtil, mai greu de redat în cifre : acea stare de spirit de autoexigen-

autoca- tracțiu- într-un foarte

ță și emulație morală, acea continuă promovare la școala vieții din uzină, acea înălțime de cuget care îi a- duce pe Eminescu, pe Goethe și pe Publius Syrus pe frontispiciul unei gazete de perete muncitorești, pentru ca gîndul ce palpită acolo să cuteze mereu spre înălțimi. Și cine s-o facă mai îndrăzneț decît tinerețea ? împreună cu inginerul Marcel Varlam, cu tehnologul Constantin Ojog și cu comunistul Tudorel Roșea discutăm despre avantajele infuziei de tinerețe in uzină. despre dialogul permanent dintre generații, despre transferul de experiență de la către Cei face ca, zultatele dusă cot orice barieră între virste și întregul colectiv să aparțină cu sufletul unei generații unice. „Avem încă mult de lucru cu tinerii — imi spunea șeful secției motoare Diesel — nu atit în sensul „dădăcirii" lor, cit in găsirea căilor optime de a le pătrunde in suflet, de a-i face deplin conștienți de responsabilitatea lor, de a-i stimula continuu spre învățătură, spre perfecționare, spre autodepășire... Din păcate, uneori, ceea ce reușim să clădim aici ne „dă- rimă" strada, tentațiile vir- stei, înclinația spre superficialitate. acea tendință de a lua totul în ușor, de a spune că, oricum, greul e

cei mai virstnici mai tineri, care adeseori, prin re- obținute în munca la cot, să dispară

înainte și tot nu-1 poți a- mîna prea mult. „Ușorul" de acum face însă și mai greu „șreul" de mîine, căci nimic hu ne-a fost dat de-a bă-gata și nu s-a făcut tîndu-se din palme...".„în Brașov — ne spune Tudorel Roșea — peste 25 000 de tineri locuiesc în cămine ; populația unui a- devărat orășel. O formă interesantă de cunoaștere mai îndeaproape a problemelor tinerilor a fost realizată prin alcătuirea a 30 de colective mixte formate din activiști de partid și de stat, din cadre didactice, juriști, oameni de artă și cultură, care au luat sub patronajul lor viața spirituală din căminele de tineret brașovene, dinamizînd activitatea politico-educati- vă. stimulînd dezbaterile deschise, acordînd consultații pe cele mai diferite teme, sudînd între ele colectivele, amplificînd și depășind cadrul pur disciplinar de „dirigenție muncitorească", instaurînd un dialog profund cu efecte imediat vizibile. Rezultatele de pînă acum sint mai mult decît stimulatoare".„Ca secretar al comitetului de partid din această secție de mare tehnicitate și de înalt randament — spune Constantin Ojog — aș sublinia rolul care trebuie să le revină maiștrilor de atelier în instaurarea riguroasă a disciplinei. Pentru aceasta, maistrul trebuie să se bucure de auto-

ritatea ce i se cuvine din toate punctele de vedere, doar el este de fiecare dată apărătorul tezei de promovare în muncă a tinerilor, cel ce cunoaște cel mai bine rezultatele practice din munca fiecăruia, aju- tîndu-1 la demonstrația nivelului cunoștințelor teoretice pentru cîștigarea unei noi trepte în calificare. v Maistrul are însă nevoie sâ i se acorde multilateral, moral și material, autoritatea ce i se cere s-o exercite, căci în atelier, de cînd există muncă de echipă și cit va exista această muncă, el este principalul element torul omul mul, mele
al coeziunii, anima- spiritului de echipă, căruia i se aduc, pri- la cunoștință proble- muncii de fiecare zi".22 de ani virsta medie a 1 100 de muncitori dintr-o singură secție, Eminescu. Goethe, Publius Syrus la gazeta de perete. Un panoramic de kilometri apar- ținînd freamătului de zi și noapte din imensa hală cu pereți de sticlă. Iar la capătul benzilor rulante, care înaintează ritmic, constant, iese de pe rolele de testare și incercare, după numai 360 de secunde, cîte un nou camion cu marca fabricii.în urma lui, știind ce drumuri ale lumii vor străbate aceste roade ale muncii celor 1 100, o splendidă vîrstă : 22 de ani. Exact virsta pe care o va împlini, in 1976, camionul românesc.

Administrația de stat Loto- Pronosport organizează tradiționala tragere extraordinară Pronoexpres a Revelionului din 1 ianuarie 1976, la care se vor atribui numeroase și importante ciștiguri în bani, autoturisme (Dacia 1 300 și Skoda S-100), excursii la) alegere în U.R.S.S., R. S. Cehoslovacă. Grecia, Turcia și la Olimpiada de la Montreal — Canada.Se vor efectua 7 extrageri, în 3 faze, după cum urmează : La faza I se efectuează 3 extrageri (I, a Il-a și a III-a) fiecare de cîte 5 numere din 45 ; la faza IV-a, a de cîte faza a Vil-a),

HAVANA 22 (Agerpres). — în raportul prezentat la primul Congres al P.C. din Cuba, Fidel Castro, prim- secretar al C.C. al P.C. din Cuba, a arătat că acest congres al partidului, care conduce destinele primei țări socialiste de pe continentul american, are o importanță politică internă și internațională deosebită.în prima parte a raportului. Fidel Castro a evocat pe larg trecutul de luptă al poporului cubanez, marcind principalele momente ale acestei lupte : războaiele pentru independența Cubei și înlăturarea jugului colonial spaniol, lupta împotriva aservirii tării imperialismului american, crearea în 1925 a primului partid marxist-leni- nist din Cuba, lupta clasei muncitoare împotriva regimurilor dictatoriale instaurate de Machado și Batista, asaltul asupra cazărmii Moncada la 26 iulie 1953, apoi lupta armată de eliberare, care a dus la triumful revoluției la 1 ianuarie 1959. Raportorul a subliniat că Partidul Comunist din Cuba este continuatorul acestor glorioase tradiții de luptă ale poporului.Trecînd în revistă măsurile revoluționare adoptate în Cuba după victoria insurecției armate, Fidel Castro a menționat aparatului nalizarea străine, a mijloace de producție și. în primul rind, a industriei zahărului, combaterea șomajului. îmbunătățirea învă- țămîntului și asistenței sociale. Toate aceste măsuri cu caracter revoluționar, a subliniat vorbitorul, au provocat furia cercurilor imperialiste.Fidel Castro a făcut apoi un istoric al acțiunilor agresive întreprinse de S.U.A, și O.S.A. împotriva Cubei. Dar aceste acțiuni — a spus Castro — nu au făcut decît să accelereze procesul revoluționar, creșterea conștiinței revoluționare a poporului cubanez. în acest context, el s-a referit la unificarea organizațiilor revoluționare din Cuba — Mișcarea 26 Iulie, Partidul Socialist Popular și Directoratul revoluționar — intr-un singur partid marxist-leninist — Partidul Comunist din Cuba.în această primă etapă a revoluției — a spus raportorul — efortul principal al națiunii a fost orientat spre supraviețuire, în fata subversiunii imperialiste, a agresiunilor militare și a blocădei economice. Blocada a existat și continuă să existe, dar, în ultimii ani, poporul cubanez, în cadrul unui se dedice conomice.Datorită caracter s-au aplicat la timpul oportun, agricultura și industria cubaneză au progresat, in ultimii ani, într-un accelerat.Aceste rezultate — a spus Castro — ar fi fost, firește, mai dacă am fi fost mai capabili, metodele noastre de administrare și de conducere a economiei ar fi fost mai eficiente. Dacă în . perioada a- 'hTIW 1961—1965 produsul sociAl global a crescut într-un ritm de numai ■ 1.9 Ia sută, între 1971 și 1975 el a a- 'tins un fîiVel mediu de creștere a- huală de peste 10 la sută. „S-au realizat multe în creșterea bunăstării poporului, satisfacerea necesităților sale, crearea unei serii întregi de o- pere în domeniul infrastructurii economice, iar, in ultimii ani. această evoluție a cunoscut un ritm înalt". Fidel Castro a arătat necesar meroase utilizate noastră eficientă pe cit ar fi putut fi. Metodele de conducere a economiei care au fost aplicate nu au fost cele mai bune posibile. în cadrul conducerii economiei noastre s-au făcut, fără indoială, greșeli de idealism și. în unele ocazii, nu am ținut cont de realitatea existenței legilor economice obiective cărora trebuie să ne supunem. Nu am fi cu adevărat revoluționari cinstiți dacă, trecînd în revistă etapele revoluției, nu am releva cu asprime, în fata primului Congres al partidului, faptul că nu întotdeauna am fost capabili să descoperim la vreme problemele existente, să evităm greșelile, să depășim omisiunile și să acționăm în absolută convergență cu metodele de mun-

reforma agrară, lichidarea de stat reacționar, națio- succesivă a companiilor băncilor, a principalelor

climat de pace, a putut problemelor dezvoltăriiunor măsuri adecvate, politic și economic.
săe-cu careritmFidel bune dacă

apoi : „Este să recunoaștem că, în nu- cazuri, resursele nu au fost la maximum. Gestiunea economică nu a fost atît de

că ce trebuie să călăuzească conducerea și funcționarea partidului".Apoi, vorbitorul s-a ocupat de u- nele probleme ale construcției economice. Raportorul a arătat că industria zahărului, unul din sectoarele economice cele mai importante ale țării, a înregistrat un salt calitativ în ultimele trei recolte, ca rezultat al planului de investiții.Industria de bază a tării a crescut, în ansamblu, de 2.9 ori din momentul triumfului revoluției, cu un procent anual de creștere de 6,4 la sută, în ultimii cinci ani acest procent a fost de 11 la sută.Raportul a scos apoi în evidență creșterile considerabile de producție în alte sectoare industriale față de 1958. Producția de nichel s-a dublat, rafinarea petrolului a sporit de la 3.6 milioane tone la 5,9 milioane tone, producția de energie electrică a crescut de la 2 550 000 000 kWh la 6 500 000 000 kWh, producția industriei constructoare de mașini s-a triplat. Industria de îngrășăminte a crescut de la 195 000 tone la 1 200 000 tone, pescuitul s-a dezvoltat de peste șase ori. Suprafața agricolă cultivată s-a dublat, iar numărul tractoarelor este acum de 54 000, in comparație cu 9 000. Volumul de apă a- cumulat este acum de 4,4 miliarde mc, în timp ce în 1958 era de numai 29 milioane metri cubi. Flota comercială cubaneză contează astăzi pe o capacitate de nouă ori mai mare decît în ultimul an al dominației lui Batista. Raportul menționează, de a- semenea, succesele remarcabile obținute în domeniul construcției de școli, de locuințe, de edificii social- culturale — multe fiind realizate cu largul concurs al brigăzilor de muncă voluntară — în modernizarea rețelei rutiere, în dotarea flotei maritime și de pescuit.Vorbitorul a arătat apoi că In primul cincinal (1976—1980) sint prevăzute investiții mari pentru dezvoltarea economică și socială a tării, că procesul de industrializare a tării se va accelera în ritm considerabil și că, în paralel cu atenția ce se va acorda în continuare agriculturii, accentul principal se va pune pe industrializare. Produsul social-global va crește cu 34 la sută în anul 1980, in comparație cu anul 1975. Se prevede ca producția de zahăr să crească cu 34—40 la sută și să ajungă, în anul 1980, la un nivel stabil de 8—8,7 milioane tone. 'Se prevăd măsuri importante In domeniul culturii, în mod deosebit în domeniul învătămîntului, unde se va extinde principiul educativ al îmbinării studiului cu munca. Se va a- corda o atenție deosebită rezolvării unor probleme de ordin politic, social și juridic.Tovarășul Fidel Castro a anunțat, de asemenea, că în cursul anului 1976 va fi aprobată prin referendum popular noua Constituție a Cubei și va intra în vigoare noua împărțire politico-administrativă a țării, care va ridica de la 6 la 14 numărul de provincii.’Un capitol aî raportului este consacrat problemelor de partid. în .anul 1965, numărul membrilor și al candi- datilor de partid era de aproximativ 50 000. iar la 30 septembrie 1975 in rândurile partidului erau înscriși 202 807 .membri și candidați.Printre documentele discutate tn cadrul organizațiilor de bază și comitetelor de partid de către membrii partidului și de către drele conducătoare de partid. toți ca- __ ___ _______ in timpul pregătirii congresului, se află Statutul și Platforma-programatică a partidului.Platforma-programatică — a spus Fidel Castro — reprezintă documentul cel mai important din cele care au fost prezentate în cadrul primului congres. Ideilor și principiilor ei trebuie să li se subordoneze întreaga politică internă și externă a țării. Pe baza țelurilor și sarcinilor trasate de Platforma-programatică trebuie să lucreze organele economice și politice ale țării Documentul cuprinde tezele principale ale programului care, perfecționate și îmbogățite cu experiența următorilor cinci ani, vor trebui să fie dezbătute în cadrul Congresului al II-lea, în anul 1980. în cadrul acestui al II-lea Congres vor fi formulate tezele definitive ale Programului Partidului Comunist din Cuba, în ce

privește sarcinile de conducere « procesului construcției socialiste.Referindu-se la problemele politicii externe, Fidel Castro a relevat că trăsătura caracteristică a acestei perioade a fost destinderea încordării internaționale. Totuși, destinderea nu înseamnă eă imperialismul și-a pierdut esența agresivă. Destinderea nu a devenit încă un proces ireversibil și pentru ea trebuie să luptăm. Partidul nostru, a spus raportorul, aderă la politica de pace. Pentru comuniștii și poporul Cubei pacea are o importantă atotcuprinzătoare. Partidul Comunist din Cuba sprijină toate eforturile care se întreprind pe arena internațională pentru a se realiza dezarmarea generală și totală.Noi salutăm succesele Conferinței pentru securitate și cooperare in Europa și vom face tot ce depinde de noi pentru a extinde și consolida rezultatele ei. Aceasta va fi o parte a luptei atit de necesare pentru conferirea unui caracter ireversibil procesului de destindere.Primul secretar al C.C. al P.C. din Cuba s-a referit pe larg la relațiile de prietenie și solidaritate cu țările socialiste, între care și România, relații care au permis Cubei să supraviețuiască blocadei impuse de imperialism. Aceste țări, a spus el, ne-au oferit colaborarea lor încă din primele zile ale blocadei.Vorbitorul a subliniat că vizitele efectuate în Cuba de către secretarul general al P.C.R., președintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, și de alti conducători de partid și de stat ai unor tari socialiste, „au oferit poporului cubanez posibilitatea de a-și exprima sentimentele frățești fată de țările socialiste".Politica noastră externă, a continuat raportorul, ne unește cu toate forțele antiimperialiste. cu guvernele progresiste din America Latină, Africa și Asia, cu participanții la mișcarea țărilor nealiniate.Fidel Castro a arătat că in America Latină se manifestă o conștiință generalizată, in sensul că contradicțiile cu imperialismul reclamă o rezistentă unită și care este în plină desfășurare. Legat de aceasta, el a arătat că politica anticubaneză, impusă de imperialism prin intermediul O.S.A., acum 13 ani, a eșuat, că se manifestă în diferite țări concepții politica de înfăptuire a unor aspirații socialiste, sau de protejare a bogățiilor naturale, de naționalizare a unor sectoare importante ale economiei, da apărare a suveranității naționale.Vorbind despre poziția Cubei in relațiile cu Statele Unite, Fidel Castro a arătat că nu țara sa a fost aceea care a rupt aceste relații, și, de aceea, partea cealaltă este datoare să schirpbe, o dată pentru totdeauna, atitudinea ei fată de Cuba. Sîntem gata, a spus el, să ducem tratative, dar repetăm aici, la congresul nostru, în fața întregului popor cubanez, că tratativele oficiale vor putea începe rțțițnci. cînd, POUțifi3 blocadei , V4 r fi abrogată, in eșe’Hța ei, de guvernul S.U.R1 tIn încheiere,- Fidel Castro a declarat că anul primului Congres al partidului a fost un an de muncă dîrză pentru toate cadrele de partid și revoluționare. Dar și anii viitori nu voi fi mai puțin încordați. Va trebui să se desfășoare o muncă grea și complexă pentru îndeplinirea hotărîriloi care vor ti adoptate în cadrul acestui congres. Partidul va trece cu întreaga hotărîre la îndeplinirea acestor sarcini de mare răspundere.*în continuarea lucrărilor primului Congres al Partidului Comunist din Cuba, participanții la dezbateri au adoptat o serie de rezoluții. între acestea se află rezoluția privind directivele primului plan cincinal, pe perioada 1976—1980. O altă rezoluție se referă la noul sistem de conducere a economiei naționale, bazat pe calculul economic.Au fost adoptate, de asemenea, rezoluții cu privire la constituirea organelor locale ale puterii de stat pe întreg teritoriul țării, documentul referitor Ia problema agrară și relațiile cu țărănimea, precum și în legătură cu asigurarea deplinei egalități în drepturi a femeilor cu bărbații. Participanții au aprobat, totodată, rezoluția privind politica internațională.a Il-a — 3 extrageri (a V-a și a Vl-a), fiecare 6 numere din 45 ; la III-a — o extragere (a de 5 numere din 45.Participarea se face astfel : cu 6 lei varianta, avîpd drept participare numai la faza I, respectiv la extragerile I, Il-a și a III-a : cu 15 lei varianta, avînd dreptul de participare la toate geri. cele șapte extra-
biletelor cîștigă- face pînă marți, 6 ianuarie 1976. la ora 13. în rasele de reședință de județ pînă luni. 5 ianuarie 1976. ora 13. in celelalte localități.
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PROGRAMUL I

Teleșcoală — Teatru comen
tat pentru elevi : „Citadela 
sfărimată" de HOria Lovines- 
cu. 9,40 Balada lui Pintea. 
Emisiune de educație esteti
că. Interferări : Muzica și 
artele plastice.
Film artistic : Tom Sawyer. 
Muzică populară.
Telex. 
Teleșcoală.
Curs de limba franceză. 
Telex.
„Cibinium ’75“. Imagini din- 
tr-un festival.

Scena. Emisiune de actuali
tate și critică teatrală.
Pentru sănătatea dv. Călirea 
organismului și sporturile de 
iarnă.
Lecții TV pentru lucrătorii 
din agricultură. Măsuri pen
tru realizarea unor producții 
ridicate de floarea-soarelui și 
obținerea unor venituri mari 
de către cooperativă și mem
brii cooperatori.
Teleglob : Ghana. Documen
tar de Mihai Murgu.
Spre noi împliniri.' Cîntă co
rul „Hilaria" al Casei de cul
tură din municipiul Oradea, 
județul Bihor, la 100 de ani 
de activitate.
1001 de seri : „Pui de om“ 
de Victor Eftimiu.
Telejurnal.
Documentar TV : EconomiaA APĂRUT

20,20

22,10

20,00

20,45

românească la confluentă da 
cincinale (î).
seară de teatru :, „Gaițele*  
de Alex. Kirițescu. Premie
ră TV. Adaptarea pentru te
leviziune și regia Matei Ale
xandru.
24 de ore.

PROGRAMUL TI

21.15
21.20

21,50

Film serial : „Janosik”. O 
producție a studiourilor de 
televiziune poloneze. Episo
dul XI.
Recital de violoncel : Cătălin 
tlea. La pian : 
bre-Ilea.
Telex.
Ce știm și ce 
pre...
Din filmoteca 
pe gheață.

Marilena Do-

nu știm des-

TV. Fantezie

ALMANAHUL „SCtNTEIA" 1976
— Cincinalul revoluției tehnlco-ștllnțiflce explicat șl 

ilustrat in 10 capitole pe înțelesul tuturor.
— O idee cucerește conștiința popoarelor: Noua or

dine economică internațională.
— Istoria se scrie sub ochii noștri — o selecție a prin

cipalelor evenimente din ultimul an.
— Două „dosare” internaționale de mare actualitate: 

Terra ne poate hrăni pe toți, dar zilnic pe Terra mor de 
foame mii și mii de oameni și Știința se pregătește pen
tru intilnirea cu noul mileniu

— Omul „audio-vizual” de la „galaxia Gutenberg” Io 
videosferă — o explorare in universul mass-media.

— Pentru părinți, educatori și tineretul studios: Ghi
dul invățămîntului liceal, postliceal, universitar. Rețeaua 
instituțiilor de învățămint din întreaga țară : condiții de 
înscriere: orientări practice.

— Uh Breviar juridic de larg interes : Repertoar legis
lativ 1975 și Consultații privind reglementârlle in dome
niul retribuției muncii.

— Si totuși, pentru fumător țigara rămine o necunos
cută, Mitul și realitatea „mărețului blftec" sint subiectele 
rubricii „Vrem să fim sănătoși, dar știm să trăim ra
țional ?"

— O lume in criză reflectată in propria oglindă. Eco
nomiști, ideologi, experți din țări occidentale despre 
capitalismul contemporan.

— Olimpiada de la Montreal — 21 de olimpiade, 21 
de sporturi olimpice Documentar tabele și ilustrații color.

— La pagina... 449: O invitație pentru toți cititorii al
manahului.

Pagini de reportaj: Spectacolul lumii în 10 tablouri.

— Două enigme universale: Ce se întîmplă cu clima ? 
și Cine a ucis dinozaurii ?

„Recordurile lumii — de la infinitul mare la infini
tul mic", umor și curiozități, sute de ilustrații inedite 
completează sumarul bogat ți variat al celei de-a 10-a 
ediții a Almanahului „Scinteia".
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la Încheierea vizitei președintelui republicii 
DEMOCRATICE SAP TOME Șl PRINCIPE

O semnificativă expresie 
a solidarității a voinței 
reciproce de cooperare
Una din trăsăturile constante ale politicii externe a partidului și statului nostru — solidaritatea militantă, prietenia și colaborarea cu tinerele state care au pășit pe calea dezvoltării independente — reafirmată puternic în cadrul sesiunii Marii Adunări Naționale — și-a găsit, chiar in zilele lucrărilor înaltului for legislativ, o semnificativă expresie concretă prin vizita efectuată, la invitația tovarășului Nicolae Ceaușescu și a tovarășei Elena Ceaușescu, de secretarul general al Mișcării de Eliberare din Sao Tome și Principe, președintele republicii, Manuel Pinto da Costa.Faptul că România a fost prima țară din afara continentului african vizitată de conducătorul tinerei republici ilustrează grăitor prețuirea și stima de care se bucură politica partidului și statului nostru in rîndul noilor state independente, de pe diferite meridiane ale lumii — indiferent de mărimea sau potențialul lor — și care în tot timpul luptei pentru cucerirea1 independenței au simțit solidaritatea militantă a poporului nostru față de aspirațiile și țelurile lor fundamentale, beneficiind de un substanțial ajutor — politic, diplomatic și material — din partea României socialiste. în acest spirit, P.C.R. a stabilit și dezvoltat. In ultimii ani, relații strînse cu Mișcarea de Eliberare din Sao Tome și Principe, puternic impulsionate de convorbirile secretarului general al partidului nostru cu conducătorii acestei mișcări.Beneficiind de asemenea premise trainice, convorbirile dintre tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășul Manuel Pinto da Costa, desfășurate în condițiile noi ale independentei noii republici, au fost deosebit de rodnice, deschizînd largi perspective pentru dezvoltarea relațiilor și aprofundarea colaborării atit pe plan bilateral, cit și în sfera luptei generale antiimperialiste a popoarelor pentru idealurile libertății, păcii și progresului social.Voința ambelor țări și popoare de a-și aduce întreaga contribuție la realizarea acestor teluri iși găsește reflectare in Declarația solemnă comună semnată de cei doi președinți — important document politic ce exprimă hotărîrea comună de a acționa în vederea fundamentării relațiilor dintre ele și a relațiilor cu celelalte state ale lumii pe baza principiilor dreptului internațional, de a dezvolta raporturi de colaborare în toate domeniile de interes reciproc și de a milita Împreună cu toate statele pentru instaurarea unei epoci de pace, justiție și colaborare în lume.Caracterul rodnic al convorbirilor de la București se oglindește și în celelalte documente semnate cu prilejul vizitei, pe linia intensificării legăturilor reciproce pe multiple tă- rimuri : Acordul de cooperare economică și tehnică, Acordul comercial, înțelegerea consulară, Aide-memoire- ul privind cooperarea economică. Desigur, acestea reprezintă un început ; în timpul convorbirilor a fost subliniată hotărîrea comună de a continua, prin reprezentanții lor, consultările in vederea negocierii de noi acorduri și înțelegeri privind cooperarea culturală, garantarea investițiilor și în alte domenii de interes reciproc.Reliefînd însemnătatea tuturor a- cestor documente, tovarășul Nicolae Ceaușescu arăta : „Apreciez că, pe baza documentelor semnate, relațiile dintre partidele și popoarele noastre vor putea cunoaște o dezvoltare puternică, in toate domeniile de activitate. Putem deci spune că vizita dumneavoastră în România, documentele pe care le-am semnat mar
CIPRU In dezbatere — problema refugiațilorNICOSIA 22 (Agerpres). — Duminică s-au încheiat Ia Nicosia lucrările celui de-al doilea congres anual al Comitetului pancipriot al refugiaților. Au participat 1 200 de reprezentanți ai celor aproximativ 200 000 de refugiați greco-ciprioți dislocați

ARGENTINA

Grupul de rebeli 
s-a predat autoritățilorBUENOS AIRES 22 (Agerpres). — Un comunicat al Cartierului General al forțelor aeriene argentinene difuzat luni a anunțat că grupul de ofițeri „rebeli din cadrul forțelor aeriene, care au ocupat începînd de joi baza aeriană Moron și partea militară a aeroportului metropolitan din Buenos Aires, s-au predat și se supun autorității centrale".Un purtător de cuvint al forțelor aeriene a anunțat, după cum relatează agenția United Press International, că liderul rebelilor, generalul Orlando Capellini, și alți ofițeri au fost puși sub stare de arest și vor fi judecați de Curtea Marțială.
Rezultatele referendumului 

din Republica MaigașăTANANARIVE 22 (Agerpres). — La Tananarive au fost anunțate rezultatele preliminare ale referendumului desfășurat în vederea aprobării „Cartei Revoluției socialiste și proiectului de constituție elaborat pentru punerea în aplicare a acesteia. într-un stat condus de președintele tării, Didier Ratsiraka". în capitală, procentul celor care s-au pronunțat în favoarea acestor documente este de 86 la sută din totalul votanților. în cinci din cele șase provincii, rezultatele provizorii indică o proporție de peste 90 la sută voturi favorabile, iar în provincia Diego Suarez, din nordul țării, procentajul celor care au răspuns afirmativ este de peste 70 la sută.

chează un moment important în relațiile dintre partidele și popoarele noastre". La rindui său, tovarășul Manuel Pinto da Costa declara : „Pentru noi a constituit un moment de bucurie faptul de a fi avut ocazia să facem o vizită oficială in Republica Socialistă România, de a fi putut discuta cu președintele României. Plecăm cu convingerea că, începînd de astăzi, relațiile noastre, atit cele economice, cit și cele politice, vor intra într-o nouă fază".Atmosfera de prietenie și înțelegere în care s-a desfășurat vizita și-a pus pecetea și asupra rezultatelor dialogului purtat de cei doi președinți în problemele de interes major ale actualității internaționale. S-au evidențiat astfel mutațiile profunde ce au loc în lume, marcate de afirmarea tot mai puternică a voinței popoarelor de a-și făuri singure destinele lor, de creșterea continuă a influenței forțelor democrației, păcii și progresului, subliniindu-se rolul important ce revine țărilor socialiste, țărilor în curs de dezvoltare, statelor mici și mijlocii, precum și țărilor nealiniate în lupta pentru instaurarea in viața internațională a unui climat de securitate și pace.O mare atenție a fost acordată în cursul convorbirilor, așa cum este și firesc, evoluțiilor pozitive ce au loc pe scena politică a continentului a- frican, unde numai în acest an a fost proclamată independența Mo- zambicului, a Angolei și Insulelor Capului Verde — evenimente salutate cu satisfacție și bucurie de toate forțele revoluționare și progresiste, în acest context, România și Republica Democratică Sao Tome și Principe și-au exprimat îngrijorarea legitimă fată de situația din Angola, și în special față de intervenția trupelor străine care încalcă suveranitatea noului stat. Așa cum se subliniază în Comunicatul comun, cele două părți se pronunță cu fermitate pentru retragerea trupelor Republicii Sud-Africane și încetarea oricărei intervenții străine, astfel incit poporul angolez să-și poată rezolva singur problemele interne, în conformitate cu interesele sale vitale, să-și' consolideze unitatea națională, pentru înaintarea țării pe calea progresului și civilizației.Ca țări în curs de dezvoltare, atît România, cit și Sao Tome și Principe sint profund interesate în reducerea decalajelor economice, în instaurarea unei noi ordini economice internaționale care să favorizeze progresul tuturor țărilor și, în primul rînd, al celor în curs de dezvoltare, asigu- rîndu-se accesul nestingherit al tuturor popoarelor la binefacerile civilizației. în același timp, cele două țări au adresat un apel tuturor statelor de a depune eforturi sporite în vederea lichidării focarelor de tensiune, pentru asigurarea unei securități trainice și dezvoltarea procesului de destindere, pentru realizarea dezarmării generale și în primul rind a celei nucleare, pentru întărirea rolului Organizației Națiunilor Unite, astfel ca această organizație să devină un instrument eficace în promovarea aspirațiilor de pace, colaborare și progres ale tuturor popoarelor.Salutînd fructuosul bilanț al acestei întîlniri. opinia publică din țara noastră împărtășește convingerea că relațiile de prietenie și colaborare statornicite între țările noastre se vor dezvolta continuu, spre binele ambelor popoare. în interesul reciproc, al cauzei generale a păcii, progresului și cooperării între toată națiunile lumii.
A. BUMBAC

în urma evenimentelor din Iulie 1974.Congresul s-a încheiat prin adoptarea a două rezoluții adresate președintelui Ciprului, arhiepiscopul Makarios, și secretarului general al O.N.U., Kurt Waldheim, prin care se cere ca soluționarea problemei cipriote să aibă la bază rezoluțiile a- doptate de Adunarea Generală în această privință.în discursul rostit în fața congresului, președintele Makarios, apreciind că negocierile intercomunitare în problema cipriotă ar putea fi reluate în cursul anului viitor, a afirmat : „Vom participa la aceste convorbiri într-un spirit de bunăvoință, indiferent de rezervele ce pot exista în privința rezultatului lor ; reafirmăm însă că o soluționare definitivă a problemei Ciprului nu este posibilă fără reglementarea problemei refugiaților".
întrevederi. Președintele Co- miietului Permanent al Adunării Naționale a Reprezentanților Populari a R. P. Chineze, Ciu De, a avut, luni, o întrevedere cu Manuel Pinto da Costa, președintele Republicii Democratice Sao Tome și Principe, aflat într-o vizită oficială in R. P. Chineză, anunță agenția China Nouă. în a- ceeași zi, precizează agenția, au continuat convorbirile dintre Li Sien- nien, vicepremier al Consiliului de Stat al R. P. Chineze, și președintele Manuel Pinto da Costa.
Lucrările primei sesiuni a Comisiei mixte de comerț și cooperare economică și tehnică româno- irakiană au început la Bagdad. Cele două părți examinează evoluția ascendentă a relațiilor economice dintre România și Irak, posibilitățile concrete de dezvoltare continuă, pe baze reciproc avantajoase, a schimburilor comerciale și tehnice bilaterale.
Comitetul Centrul al Parti

dului Comunist din Belgia 
a hotărît să convoace cel de-al

Un rezultat rodnic al cooperării 
între România și R. D. G.

La Eisenhuttenstadt a intrat în probe tehnologice o modernă in
stalație industrială realizată în cea mai mare parte de întreprin

deri româneștiBERLIN 22 — Corespondentul A- gerpres transmite : La Combinatul siderurgic din Eisenhuttenstadt din R.D. Germană a avut loc o premieră industrială — intrarea în probe tehnologice a unei moderne instalații de aglomerare a minereului, proiectată și realizată în cea mai mare parte de întreprinderi românești. La festivitățile inaugurale au participat Kurt Singhuber, ministrul industriei miniere, metalurgice și potasiului, Klaus Oppermann, secretar de stat, conducători ai unor mari întreprinderi industriale din R.D.G., reprezentanți ai organelor locale de partid, membri ai Ambasadei române de la Berlin, reprezentanți ai unor întreprinderi românești, precum și un mare număr de specialiști din România și R.D.G. care au participat la realizarea acestei instalații.Fabrica de aglomerare, cu o capacitate anuală de 4 milioane tone, este cea mai mare instalație complexă realizată de metalurgia românească în străinătate.Proiectul a fost elaborat de „IPROMET", iar execuția a fost încredințată întreprinderii de construcții și montaje siderurgice Galați.
Convorbiri privind 

colaborarea 
româno-iugoslavă 

în domeniul 
cercetării științificeBELGRAD 22 — Corespondentulnostru transmite : Luni a sosit la Belgrad, într-o vizită oficială, tovarășul Ion Ursu, președintele Consiliului Național pentru Știință și Tehnologie. La gara ,-,Dunav“, oaspetele a fost în- tîmpinat de Trpe Iakovlevski, membru al Consiliului Executiv Federal, președintele Comitetului Federal pentru Știință și Cultură, și alte persoane oficiale.Au fost, de asemenea, prezenți Ion Avram. însărcinat cu afaceri al României la Belgrad, și membri ai ambasadei.în aceeași zi, au început convorbirile dintre Ion Ursu și Trpe Iakbv- levski. Au fost abordate probleme privind colaborarea pe termen lung dintre România și Iugoslavia în domeniul cercetării științifice.
ACTIVITATEA INTERNAȚIONALĂ Șl INTERNĂ

A COMUNIȘTILOR JAPONEZI
prezentată de Kenji Miyamoto, președintele Prezidiului C.C. 

al P.C.J.TOKIO 22 — Corespondentul Agerpres transmite : în cuvîntarea rostită în cadrul Plenarei C.C. al Partidului Comunist din Japonia, ale cărei lucrări se desfășoară la Tokio, președintele Prezidiului C.C. al P.C.J., Kenji Miyamoto, a făcut o amplă prezentare a activității internaționale și, interne a comuniștilor niponi în ultimele trei luni. în această perioadă, a subliniat Kenji Miyamoto, P.C.J. a avut o intensă activitate internațională și convorbiri prietenești cu partidele comuniste din România, Italia, Franța, Iugoslavia și Cuba. Documentele comune publicate în urma convorbirilor cu aceste partide „au o mare însemnătate pentru mișcarea comunistă internațională în ansamblu" — a spus Kenji Miyamoto. El a adus la cunoștința plenarei că secretarii generali ai partidelor comuniste din Spania și Franța vor vizita Japonia, Ia invitația P.C.J., in cursul anului viitor.
ROMA

încheierea congresului 

tineretului comunist 
Cuvîntarea tovarășului Enrico 

BerlinguerROMA 22 — Corespondentul A- gerpres transmite ; Duminică după- amiază au luat sfîrșit la Genova, după cinci zile de dezbateri, lucrările celui de-al XX-lea Congres a) Federației Tineretului Comunist Italian (F.G.C.I.). în încheierea lucrărilor, a luat cuvîntul secretarul general al P.C. Italian, Enrico Berlinguer, care a arătat că cel de-al XX-lea Congres al F.G.C.I. a confirmat „adeziunea profundă și semnificativă a tineretului comunist la linia strategică și la perspectivele P.C.I.". Pe de altă parte, vorbitorul a subliniat că cele șase luni care au trecut de la alegerile administrative din 15 iunie, soldate cu victoria stingii, au reprezentat una dintre perioadele cele mai dense de schimbări în situația politică italiană.
E 0 O O

agențiile de presă transmit:
XXII-Iea Congres al partidului pentru 9—11 aprilie 1976, în orașul Gând, în cadrul unei reuniuni, C.C. al P.C. din Belgia a examinat și aprobat proiectul documentului de bază al congresului, care va fi prezentat de secretarul național al C.C. al Partidului. Claude Renard.

La P@kîn au avut i°c ^unera* liile tovarășului Kan Șen, vicepreședinte al C.C. al P.C. Chinez, vicepreședinte al Comitetului Permanent al Adunării Naționale a Reprezentanților Populari a R. P. Chineze. La ceremonie, la care au luat-parte conducători de partid și de stat ai R. P. Chineze, au fost depuse coroane de flori din partea președintelui Mao Tzedun și a altor conducători chinezi, din partea U.C. al P.C.C., a altor organe conducătoare chineze.
Adresîndu-se deputățiilorpartidului său „Noua Democrație", 

De asemenea, și-au adus contribuția întreprinderea „Progresul" din Brăila, uzina „23 August" din București, Uzina de construcții metalice Bocșa, întreprinderea „Independența" din Sibiu și Centrala industrială de echipament pentru telecomunicații și automatizare. Pentru construirea acestei instalații, care se întinde pe o suprafață de 10 ha, livrările părții române au totalizat 19 000 tone utilaje, un volum important de echipament și aparatură electrotehnică și de automatizare.în cuvîntarea pe care a rostit-o, ministrul Kurt Singhuber a relevat calitățile noii instalații : îmbunătățirea condițiilor de muncă ale siderur- giștilor, costuri de producție mici, productivitate ridicată, respectarea normelor de protejare a mediului înconjurător. El a subliniat că specialiștii celor două țări au realizat o instalație la nivel tehnic mondial. „Mulțumim proiectanților și constructorilor români pentru contribuția lor la realizarea acestui obiectiv ; ei au arătat că România a obținut remarcabile succese în domeniul construcțiilor metalurgice" — a spus vorbitorul în încheiere.
CIUDAD DE MEXICO

Ceremonia înmînării 
unei distincții româneștiCIUDAD DE MEXICO 22 (Agerpres). — La ambasada țării noastre din Ciudad de Mexico a avut loc ceremonia înmînării ordinului „Tu- dor Vladimirescu", clasa I, conferit de președintele Republicii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu, ministrului educației publice din Mexic, Victor Bravo Ahuja, pentru contribuția adusă la dezvoltarea relațiilor de prietenie și colaborare dintre România și Mexic.Manifestîndu-și gratitudinea pentru înalta onoare de a fi decorat de șeful statului român, Victor Bravo Ahuja a exprimat, în alocuțiunea sa, sentimentele sale de respect și prețuire pentru președintele Nicolae Ceaușescu, admirația față de realizările României.La ceremonie au participat guvernatori, rectori universitari, directori generali din Ministerul Educației Publice, cadre didactice, personalități marcante din domeniul științei, artei și culturii, ziariști.

în continuare, președintele Prezidiului C.C. al P.C.J. s-a referit la unele' probleme ale colaborării partidului comunist cu unele partide de Opoziție din Japonia. în context, el a evidențiat faptul că apelul P.C.J. pentru realizarea unui consens popular asupra salvării naționale și progresului, lansat la 30 iulie, a avut un mare răsunet, fiind inițiate circa 3 300 de întîlniri cu diferite organizații.Președintele Prezidiului C.C. al P.C.J. a propus inițierea unei „luni pentru marea mișcare în vederea a- părării nivelului de trai al poporului japonez, salvării naționale și progresului, a avansului în toate alegerile și pentru planul de trei ani al construcției de partid", începînd din ianuarie.Tetsuzo Fuwa, membru al Prezidiului C.C., șef al Secretariatului, a prezentat la plenară raportul Prezidiului și două proiecte de rezoluție.Lucrările plenarei continuă.
LISABONA

Miting în sprijinul 
reformei agrareLISABONA 22 (Agerpres). — La Lisabona a avut loc un miting, organizat de Partidul Comunist Portughez, în sprijinul reformei agrare. Luvînd cuvîntul, A. Gervasio, membru al C.C. al P.C.P., a relevat că reforma agrară reprezintă o cucerire majoră a revoluției de la 25 aprilie. Ea a adus transformări în modul de viață al oamenilor muncii de la sate și a pus capăt, practic, exploatării de către marii moșieri a proletariatului agricol, care reprezintă aproape 90 la sută din populația activă de la sate, a spus vorbitorul. El a relevat că în sudul țării exproprierea latifundiilor a fost, practic. încheiată, ceea ce înseamnă că puterea marilor moșieri a fost lichidată în sudul Portugaliei.în provincia Alentejo, în prezent funcționează 180 de gospodării agricole colective, a căror creare a contribuit la lichidarea șomajului în rîndul lucrătorilor agricoli.

O □ O El £3 E3

primul ministru grec, Constantin Karamanlis, a declarat că „restabilirea prieteniei dintre Grecia și Turcia este o necesitate vitală pentru cele două țări". Totodată, premierul Karamanlis a relevat că „Grecia acționează cu moderație și este animată de dorința reglementării pașnice a diferendelor sale cu Turcia".
D® Ia baza Utapao din 

Taîlanda S-U-A. au retras luni șase avioane-cisternă, ultimele aparate de acest gen pe teritoriul tai- landez folosite in trecut pentru a- provizionarea bombardierelor „B-52". După cum au anunțat oficialitățile militare americane. în prezent au mai rămas în Tailanda circa 25 de aparate de zbor ale forțelor aeriene ale S.U.A., în majoritatea lor elicoptere. Reamintim că ultimele avioane de luptă americane au părăsit teritoriul tailandez, de la baza Udron, șăptămîna trecută.

SOFIA

Lucrările sesiunii Comisiei mixte 
guvernamentale româno-bulgare 

de colaborare economică și tehnico-științificăSOFIA 22 — Corespondentul Agerpres transmite : La 22 decembrie au început la Sofia lucrările celei de-a XII-a sesiuni a Comisiei mixte guvernamentale româno-bulgare de colaborare economică și tehnico- științifică.Delegația guvernamentală română Ia sesiune este condusă de tovarășul Leonte Răutu, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., președintele părții române în comisie, iar delegația guvernamentală bulgară de Jivko Jivkov, membru al Biroului Politic al C.C. al P’.C. Bulgar, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, președintele părții bulgare în comisie.în centrul atenției actualei sesiuni
R. D. VIETNAM Deviza noului an: 
„Totul pentru prosperitatea țării

și fericireaHANOI 22 (Agerpres). — întrunit sub președinția premierului Fam Van Dong, Consiliul de Miniștri al R.D. Vietnam a examinat îndeplinirea planului de stat pe anul 1975 și planul de stat pe anul viitor. Un comunicat dat publicității ulterior arată că, în raport cu anul trecut, în 1975 produsul social total a crescut în R.D.V. cu 11 la sută, iar producția industrială globală a sporit cu circa 17 la sută. Cu toate condițiile naturale nefavorabile din acest an, valoarea producției realizate în agricultură a fost apropiată de cea din anul 1974, an al unor recolte îmbelșugate. Totodată, în sectorul zootehnic s-a obținut o creștere de 16,5 la sută a producției. Succese însemnate au fost obținute în domeniul transporturilor, construcțiilor capitale și al comerțului, precum și în sfera culturii, invă- țămîntului și ocrotirii sănătății.Comunicatul relevă că, în perioada
Sesiunea Adunării NaționaleHANOI 22 (Agerpres). — La Hanoi au început, luni, lucrările sesiunii Adunării Naționale a R. D. Vietnam. La deschiderea sesiunii au participat Ton Duc Thang, președintele R.D.V.. Truong Chinh. președintele Comitetului Permanent al A- dunării Naționale, Fam Van Dong. primul ministru, alți conducători de partid și de stat din R. D. Vietnam.

După atacul terorist de la VienaALGER 22 (Agerpres). — Grupul de comando care, în dimineața zilei de 21 decembrie, a pătruns în sediul O.P.E.C. din Viena, unde se desfășurau lucrările celei de-a 46-a Conferințe ministeriale, a Organizației țărilor exportatoare de petrol, luînd ostatici din rîndul participanților, a părăsit, luni dimineața, capitala Austriei, la bordul unui avion aparținînd companiei „Austrian Airlines". în avion se aflau și 33 de ostatici, între care miniștrii petrolului a nouă țări membre ale O.P.E.C.Avionul a aterizat, luni la amiază, pe aeroportul din Alger. în urma tratativelor desfășurate între autoritățile algeriene, reprezentate de ministrul afacerilor externe, Abdelaziz Boute- flika, și grupul de comando, cea mal mare parte a ostaticilor au fost eliberați, între aceștia aflîndu-se și mi
ORIENTUL APROPIAT

• Comunicat egipteano-iugoslav ® O precizare a O.E.P. în legă
tură cu evenimentele de la BeirutCAIRO 22 (Agerpres). — în urma convorbirilor purtate la Cairo de o delegație a Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia cu o delegație a Uniunii Socialiste Arabe din Egipt, duminică a fost dat publicității un comunicat în care cele două partide afirmă că își vor continua eforturile în vederea instaurării unei păci juste și durabile în Orientul Mijlociu. Această pace, subliniază comunicatul, nu poate fi realizată decit pe baza retragerii forțelor israeliene din teritoriile ocupate, a restabilirii drepturilor legitime ale poporului palesti- nean și recunoașterii dreptului pa- lestinenilor de a-și intemeia un stat independent.

★CAIRO 22 (Agerpres). — Președintele R. A. Egipt, Anwar El Sadat, a primit duminică, la Cairo, pe Alfred Atherton, subsecretar de stat al S.U.A. pentru problemele Orientului Mijlociu și Asiei, care a avut, de asemenea, convorbiri cu vicepremie- rul și ministrul de externe Ismail Fahmi, în legătură cu situația din Orientul Mijlociu. Reamintim că Atherton efectuează un turneu în

Inîr-o cuvîntare rostită la posturile de radio și televiziune, primul ministru al Pakistanului, Zul- fikar Aii Bhutto, a declarat că guvernul său urmărește normalizarea relațiilor cu India, Bangladesh și Afganistan. Referindu-se la dezvoltarea economică a țării, premierul pakistanez a relevat că în ultimii trei ani venitul național a crescut cu 15 la sută, iar producția industrială cu 20 la sută. în scopul dezvoltării economiei, în perioada 1975—1976 au fost alocate sectorului public investiții în valoare de 1 370 milioane dolari, față de 260 milioane dolari — valoarea investițiilor din perioada 1971—1972.
0 vizită oficială m Iran în perioada 28—31 decembrie, va efectua președintele Siriei, Hafez El Assad, la invitația șahinșahului Mohammad Reza Pahlavi Aryamehr. Este prima vizită a unui șef de stat sirian în Iran, precizează agenția M.E.N. 

se află sarcinile trasate de tovarășii Nicolae Ceaușescu și Todor Jivkov pentru lărgirea și adîncirea în continuare. în perioada următorului cincinal, a colaborării și cooperării economice și tehnico-științifice dintre România și Bulgaria.
★Cu prilejul acestei sesiuni ambasadorul României la Sofia, Trofin Simedrea, a oferit un cocteil în saloanele ambasadei.La cocteil, care s-a desfășurat într-o atmosferă caldă, prietenească, au luat parte tovarășii Leonte Răutu, și Jivko Jivkov, miniștri, experți — membri ai celor două delegații, ziariști.

poporului"1973—1975, R.D. Vietnam a înfăptuit cu succes sarcinile strategice ce-i reveneau — sprijinirea luptei pentru eliberarea completă a sudului Vietnamului și refacerea și dezvoltarea economiei în nordul Vietnamului.Referindu-se la sarcinile R.D. Vietnam pentru anul 1976, comunicatul relevă între acestea dezvoltarea continuă a economiei naționale în toate sectoarele sale, creșterea forței de muncă și crearea de noi locuri de muncă, sporirea exporturilor și perfecționarea de ansamblu a activității în sfera comerțului exterior. îmbunătățirea condițiilor de viață ale populației, consolidarea relațiilor socialiste de producție și întărirea capacității de apărare a țării. Deviza sub care urmează a fi înfăptuit planul pe 1976 va fi : „Totul pentru producție, pentru construcția socialistă, pentru prosperitatea țării și fericirea poporului".
Printre problemele înscrise pe ordinea de zi a actualei sesiuni se află raportul privind rezultatele Conferinței politice consultative asupra reunificării" naționale pe linie de stat a Vietnamului, raportul guvernului privind unele modificări în împărțirea administrativ-teritorială a țării. planul și bugetul de stat pe anul 1976.

nistrul algerian al energiei și industriei, Belaid Abdessalem.După aprovizionarea cu carburant și alimente, aparatul a decolat, in cursul după-amiezii, într-o direcție necunoscută. Printre ostaticii rămași la bordtd avionului se numără miniștrii petrolului ai Arabiei Saudite, Irakului, ministrul de interne al Iranului și șefii delegațiilor la Conferința O.P.E.C. din Libia, Kuweit, Qatar și Emiratele Arabe Unite. Ministrul de externe algerian a declarat că avionul va face escale succesive în mai multe capitale arabe, unde ostaticii respectivi vor fi eliberați. El a adăugat, totodată, că ministrul algerian al energiei și industriei, Belaid Abdessalem, s-a alăturat de bunăvoie grupului de ostatici de la bordul avionului din spirit de solidaritate cu aceștia. în cursul nopții, a- vionul a aterizat în Libia, la Tripoli.

zonă, el vizitînd pînă acum Siria, Iordania, Arabia Saudită, în scopul de a prezenta vederile guvernului american în legătură cu soluționarea conflictului din această parte a lumii. După convorbirile de duminică, ministrul egiptean de externe, Ismail Fahmi, a declarat că „schimbul de opinii a fost util, dar, în același timp, el nu a adăugat nimic nou". Fahmi a reafirmat poziția țării sale, potrivit căreia nu poate fi realizată o soluționare politică a conflictului din Orientul Mijlociu fără participarea Organizației pentru Eliberarea Palestinei.
★TEL AVIV 22 (Agerpres). — Ministrul afacerilor externe al Austriei, Erich Bielka, aflat în vizită oficială la Tel Aviv, a conferit cu premierul Yitzhak Rabin și cu ministrul afacerilor externe, Yigal Allon. Surse guvernamentale israeliene au precizat că în cursul convorbirilor au fost abordate problemele referitoare la relațiile bilaterale și cele privind situația din Orientul Mijlociu.La sosirea la Tel Aviv, ministrul austriac a declarat că o soluție de pace în zonă nu este posibilă „fără recunoașterea drepturilor legitime ale poporului palestinean".
★CETATEA VATICANULUI 22 (A- gerpres). — într-un discurs rostit luni la Vatican, Papa Paul al VI-lea a invitat Israelul să recunoască „drepturile și aspirațiile legitime" ale poporului palestinean.
★BEIRUT 22 (Agerpres). — Pales- tinenii nu sint parte în conflictul libanez și depun toate eforturile pentru a se pune capăt definitiv situației de criză din această țară — a declarat duminică seara, la Beirut, Farouk Kaddoumi, membru al Comitetului Executiv al Organizației pentru Eliberarea Palestinei, șeful departamentului politic al O.E.P. Subliniind că mișcarea palestineană nu a fost parte implicată în conflictul intern libanez. Kaddoumi a declarat că acesta nu este util nici Libanului, nici mișcării palestinene. O.E.P., a spus el, se pronunță pentru independența, suveranitatea și integritatea Libanului.
★BEIRUT 22 (Agerpres). — La Beirut, ziua de luni nu a marcat nici un progres spre normalizare, deși situația a fost relativ calmă în zona centrală a orașului. Luptele au continuat însă cu intensitate în suburbii. Confruntările cele mai puternice au avut loc ,1a Zahle, oraș aflat la 40 km est de Beirut, unde, potrivit datelor furnizate de poliție, 11 persoane și-au pierdut viața.

Dl PREIUTINDEN1
• ZBORURILE SUPER

SONICE Șl RĂCIREA 
CLIMEI. Un trafic supersonic Intens în păturile superioare ale atmosferei riscă să provoace scăderea temperaturii terestre în medie cu un grad pe o perioadă de 20 de ani. Fenomenul va aduce modificări climatice dezastruoase pentru agricultură, soldate cu pagube de cel puțin 200 miliarde de dolari, se apreciază într-o analiză pe această temă întreprinsă în Statele Unite. Răcirea progresivă a atmosferei ar fi provocată de. faptul că reactoarele degajă anhidridă sulfuroasă, substanță care se transformă în particule de acid sulfuric în suspensie. Aceste particule formează un fel de ecran ce împiedică o parte din energia solară să a- tingă Pămîntul. Specialiștii a- mericani apreciază că se impune instituirea unui sistem de supraveghere a fenomenelor pe care le provoacă în păturile superioare ale atmosferei zborurile supersonice, precum și adoptarea de măsuri pentru limitarea lor. Un număr rest-rîns de asemenea zboruri, susțin ei, poate fi totuși util — în scopul studierii mai aprofundate a consecințelor asupra atmosferei. Astfel de preocupări sînt ilustrative pentru însemnătate^ crescîndă acordată pe plan mondial problemelor legate de clima Terrei. Un deosebit interes prezintă din acest punct de vedere dosarul „Ce se întîmplă cu clima ?“, pe care-1 puteți găsi în „ALMANAHUL SCÎN- TEIA — 1976".

•„PLOUĂ PESTE 
SANTIAGO". Cunoscutul cineast chilian Helvio Soto, aflat in exil la Paris, a turnat un film care-și propune să reînvie împrejurările tragice ale loviturii de stat ce a dus la răsturnarea guvernului Unității Populare și asasinarea președintelui Allende. Actori cunoscuți, cUm ar fi Jean-Louis Trintignant, Laurent Terzieff, Annie Girar- dot, împrumută chipurile lor unor personaje istorice, luptători pentru democrație și progres. Document de o deosebită valoare politică și artistică, fil- > mul se bucură de o mare afluență de public, demonstrînd o dată în plus, dacă mai era nevoie, forța de atracție a cinematografiei militante.

• PIATRĂ IN LOC DE 
OTEL. O cercetătoare de la Institutul de studiere a sticlei șl ceramicii fine a reușit, pentru prima dată în Bulgaria, să topească bazaltul in condiții de laborator. Grație acestei tehnologii, în Bulgaria a început turnarea pieselor din bazalt. Noul material înlocuiește cu succes metalele feroase și neferoase. Piesele din fontă se uzează de 20 de ori, iar cele de oțel de 10 ori mai repede decit cele de bazalt turnat. Aceasta deschide mari perspective turnării pietrei. De pe acum au fost turnate țevi, mufe, plăci și conducte, folosite în industria chimică, a sticlei, cimentului, electrotehnicii.

• MANUSCRIS HE
GELIAN. Un manuscris necunoscut al filozofului german Georg Wilhelm Friedrich Hegel a fost descoperit recent in arhivele Bibliotecii municipale din Berlinul occidental. în anul 1889, la 50 de ani de la moartea filozofului, manuscrisul a fost depozitat, dintr-o eroare. împreună cu lucrările filologului german Moriz Haupt și, astfel, dat uitării. El conține fragmente din prelegerile citite de Hegel la Jena și Niirnberg între anii 1808—1811.

• DUPĂ CINCI ZILE de la declanșarea grevei lucrătorilor salubrității, Roma devenise un uriaș depozit de resturi menajere, deasupra cărora se puteau observa pancarte cu inscripția sarcastică : „Revelioi plăcut !“. Autoritățile municipale au ajuns, în cele din urmă, la un acord cu greviștii ; vor fi însă necesare patru zile pentru degajarea incineratoarelor și descongestionarea de resturi a capitalei Italiei. Sîmbătă, o animație neobișnuită domnea pe străzile orașului. Gunoieri voluntari declanșaseră operațiunea de curățire a -Romei, orice ami- nare riscind să provoace izbucnirea unor epidemii.
• MUMIFICARE NA

TURALĂ. Lingă localitatea Lipkovo (Iugoslavia) au fost găsite mumii bine conservate, datînd de două milenii. Epiderma, degetele, alte părți ale corpului și părul s-au păstrat atit de bine incit lasă impresia că moartea a survenit doar de cîteva zile. Specialiștii au conchis că, spre deosebire de practica egipteană a îmbălsămării, mumificarea s-a produs pe cale naturală, mumiile fiind găsite in trunchiuri de copaci scobite. Asemenea cazuri de mumificare naturală, extrem de rare de altfel, au fost semnalate și în Danemarca, Suedia și Polonia șl s-au realizat prin acțiunea exercitată de substanțele chimice din sol asupra organismului, principalii conservanți fiind gheața, turba și mîlul.
• IMPORT DE APA 

TERMALĂ. Islanda a oferit spre vînzare unor țări din nordul Europei, precum și S.U.A. apă fierbinte provenită din gheizerele proprii. După cum se știe, în această țară există numeroase izvoare de apă fierbinte care este folosită pentru încălzirea locuințelor și a serelor. Suedia ar fi acceptat oferta, ea intenționînd să construiască un vas de mare capacitate destinat exclusiv transportului de apă termală islandeză pentru nevoile zonei vestice a tării.
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