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Poporul culege roadele înfăptuirii marelui angajament național:

„CINCINALUL ÎNAINTE DE TERMEN"

INVESTIȚIILE 
ia bunăstării de azi, a celei de mîine

*«W«

Cincinalul actual a marcat înfăptuirea unul program de Investiții 
fârâ precedent în tumultuoasa Istorie a construcției socialiste din patria 
noastră. Pretutindeni au apărut în acești ani mari unități economice, 
obiective social-culturale, vaste ansambluri de locuințe.

lată (în fotografii — de sus în |os) doar cîteva vlăstare apărute în 
ultimii cinci ani: întreprinderea de rulmenți din Alexandria ; Institutul po
litehnic din București; spitalul cu policlinică din municipiul Bacău ; car
tierul Crișan II din Slatina; Termocentrala Mintia Deva.

Acum, în zilele de iarnă

BUNII GOSPODARI PREGĂTESC
GRĂDINILE DE LEGUME

Organele județene de partid, de stat șl agricole acționează, In 
aceste zile, în vederea aplicării indicațiilor date de conducerea parti
dului în consfătuirea de lucru de la C.C. al P.C.R. din 17 octombrie 
a.c. privind sporirea producției de legume și crearea, în fiecare ju
deț, a unei baze proprii de aprovizionare cu aceste produse. Pro
gramele speciale întocmite în acest scop încep să se materializeze. 
Am urmărit cum se desfășoară pregătirile pentru cultivarea legu
melor în județele Cluj și Olt.

Progresele Impresionante pe care 
le-a înregistrat țara noastră în ac
tualul cincinal pe toate planurile 
dezvoltării economico-sociale sînt 
nemijlocit legate de efortul de inves
tiții făcut în acest interval de timp, 
cînd s-au cheltuit circa 543 miliarde 
lei, adică mai mult decît în cele 
două cincinale anterioare. Este un 
efort de investiții de o amploare 
fără precedent în istoria construc
ției socialiste din România.

Dacă există o cheie care să ex
plice această cutezanță, ea constă în 
politica de acumulare promovată cu 
consecventă de partid ; cota din ve
nitul național destinată fondului 
national de dezvoltare economico- 
socială în actualul cincinal a atins 
33 la sută. Pentru țara noastră, 
menținerea unei înalte rate de acu
mulare constituie un imperativ vi
tal. Este o condiție hotărîtoare de a 
tine pasul cu competiția vertigi
noasă ce se desfășoară pe plan 
mondial în domeniul dezvoltării 
economice și sociale, de a asigura 
ridicarea gradului de civilizație a 
societății, satisfacerea în tot mai 
bune condiții a cerințelor materiale 
și spirituale ale întregului popor. 
Din această perspectivă, efortul de 
investiții apare ca un efort conștient 
și eficient, orientat spre edificarea 
temeliilor bunăstării noastre nu nu
mai acum, ci și în viitor.

Calculele stau drept mărturia 
cea mai concludentă în acest sens ; 
In perioadele 1956—1960 și 1961 — 
1965, cînd cotele din venitul națio
nal alocate pentru dezvoltare au 
fost de 17,3 la sută, respectiv 25,7 la 
sută, fondul de consum a sporit în
tr-un ritm anual de 4,8 la sută și 5.8 
la sută ; majorarea cotei pentru 
dezvoltare la 30 la sută în cincinalul 
1966—1970 a determinat ridicarea 
ritmului mediu anual de creștere a 
fondului de consum la 6,2 la sută ; 
In actualul cincinal, unei cote de 33 
la sută ii corespunde un ritm mediu 
anual de creștere a fondului de 
consum de aproape 8 la sută.

Să mai zăbovim o clipă asupra 
calculelor. Dacă s-ar fi optat pen
tru o rată de acumulare mai mică 
cu 3—5 la sută față de aceea prevă
zută în actualul cincinal, în primii 
ani ai perioadei s-ar fi înregistrat o 
ușoară majorare a fondului de con
sum, însă pe parcursul întregului de
ceniu 1971—1980 fondul de consum 
s-ar fi micșorat cu 35—50 miliarde

lei. Este lesne de înțeles că o pon
dere mai ridicată a acumulării în 
perioada cincinalului actual creează 
condițiile pentru ca. în perspectiva 
nu prea îndepărtată, să se realizeze 
un nivel mai ridicat al venitului 
național și al consumului populației. 
Cu alte cuvinte, un tot mai înalt și 
durabil nivel al consumului este ne
mijlocit legat de alocarea unei 
parji însemnate din venitul națio
nal pentru dezvoltare, pentru creș
terea puterii economice a țării.

în condițiile revoluției științifice 
și tehnice contemporane, chiar și 
state puternic evoluate din punct 
de vedere economic recurg sistema
tic la investiții mari pentru a face 
față competiției internaționale. 
Este revelator în acest sens, bună
oară, cazul Franței și Japoniei — 
țări puternic dezvoltate economic — 
care alocă pentru investiții peste un 
șfert din produsul national brut. 
Cu atît mai mult tarile rămase în 
urmă din punct de vedere economic 
— printre care se numără și tara 
noastră — sînt în mod obiectiv de
terminate să facă investiții masive 
dacă vor cu adevărat să recupereze 
grabnic decalajul față de alte state. 
Sub imperativul acestei necesități 
vitale s-a aflat în toți acești ani po
litica consecventă de investiții a 
partidului nostru, care corespunde 
în cel mai înalt grad 
fundamentale ale progresului rapid 
și neîntrerupt al societății noastre.

La capătul unei etape de intens 
efort constructiv, avem satisfacția 
să constatăm că marile fonduri in
vestite și-au găsit deplină finalita
te; în cincinalul actual au fost puse 
în funcțiune peste 2 200 de unități 
industriale și agrozootehnice, au 
fost dezvoltate și reutilate un mare 
număr de întreprinderi existente, 
au fost construite circa 520 000 apar
tamente, au fost date în folosință 
numeroase alte obiective destinate 
învățămîntului. științei, culturii și 
ocrotirii sănătății.

Asigurarea unei eficiente econo
mice înalte a constituit direcția fun
damentală a politicii de investiții în 
actualul cincinal ; circa 90 la sută 
din volumul investițiilor din fondu
rile statului au fost îndreptate spre 
dezvoltarea producției materiale, 
spre construirea de obiective pro-

CLUJ. în vederea asigurării unor 
cantități cît mai mari de legume ne
cesare bunei aprovizionări a popu
lației, în unitățile agricole din jude
țul Cluj pregătirile se fac încă din 
aceste zile de iarnă. întreaga activi
tate se desfășoară în baza unui plan 
întocmit de către direcția agricolă 
județeană, după o largă consultare a 
conducerilor unităților, a specialiști
lor. El prevede atît extinderea supra
fețelor cultivate cu legume, cît și 
măsurile tehnico-organizatorice care 
să asigure realizarea producției și 
eșalonarea acesteia pe o perioadă cit 
mai lungă. După cum ne-a informat 
ing. Ioan Prodăn, director adjunct, 
s-a prevăzut ca în unitățile agricole 
de stat și în cele cooperatiste din 
județul Cluj să se cultive, în anul 
viitor, peste 2 100 hectare cu legume 
în ogor propriu și 380 hectare în cul
turi succesive. în grădinile populației 
se vor cultiva aproape 3 000 hectare, 
cu peste 700 de hectare mai mult 
decît în 1975. în scopul creșterii pro
ducției la hectar, s-a trecut la con
centrarea și specializarea unităților ; 
totodată, s-a avut în vedere ca gră
dinile de legume să fie amplasate pe 
terenurile cele mai fertile și cu po
sibilități de irigare.

Peste tot se lucrează intens la fer
tilizarea terenurilor ce vor fi culti
vate cu legume. Pînă în prezent au 
fost aplicate îngrășăminte chimice pe 
mai bine de 1 500 ha de grădină, iar 
pe 550 ha s-au transportat îngrășă
minte naturale, acțiune care conti
nuă. Lucrează intens cooperatorii din 
Apahida, cunoscuți ca buni cultiva
tori de legume. Pentru anul 1976, ei 
au hotărît să sporească suprafața 
cultivată cu legume de la 60 la 80 ha,

la care se adaugă alte 5 ha pentru 
consumul propriu. Din toamnă, coo
peratorii au însămînțat 6 ha 
pă verde și 5 ha cu spanac, 
întreaga suprafață destinată 
legumelor. în prezent, toți 
cultorii se află în grădină, 
vechi din răsadnițe este scos, 
prăștiat pe teren și înlocuit cu gunoi 
proaspăt pentru 
repară tocurile 
lajele 
cesar 
6 remorci transportă 
grădina de legume, ca și pe celelalte 
terenuri ce se vor însămînța în pri
măvară. După cum ne informa ing. 
Sanda Puriș, șefa fermei legumicole, 
sera, în care pînă acum se cultivau 
doar răsaduri, va fi mărită cu încă 
1 000 mp. Aci se vor cultiva legume 
timpurii. îndeosebi roșii. Legumicul
torii din Luncani. de asemenea, își 
măresc grădina de legume cu încă 
10 hectare. Ei execută în aceste zile 
lucrări de pregătire a producției. Co
operatorii din Jucu, Răscruci, Livada, 
Iclod, Cuzdrioara și din alte unități 
au arat și fertilizat întreaga suprafa
ță destinată culturii legumelor, se 
preocupă de reparații, de amenaja
rea răsadnițelor etc. (Al. Mureșau).

OLT. Concomitent cu acțiunile ce 
se întreprind pentru pregătirea pro
ducției de legume în unitățile agri
cole de stat și cooperatiste, în județul 
Olt se acordă o atenție deosebită ex
tinderii acestora și la gospodăriile 
populației. Și aici, ca și în alte ju
dețe, există o experiență bună in 
cultivarea legumelor în gospodăriile 
populației. La Tia Mare, de pildă, 
aproape în fiecare curte se cultivă

cu cea- 
au arat 
culturii 
legumi- 
gunoiul 

îm-
paturile calde. Se 
de răsadnițe, uti- 

de udat, inventarul ne- 
lucrărilor de sezon. Zilnic, 

bălegarul în

legume In solarii. Din această acti
vitate gospodarii de aici au realizat, 
în 1975, venituri în valoare de peste 
5 milioane lei. De asemenea, și la Iz- 
biceni, de pe 35 hectare solarii ame
najate în curțile locuitorilor s-au li
vrat la fondul de stat 1 900 tone roșii 
și alte legume, încasîndu-se peste 6 
milioane lei. Bune rezultate au fost 
obținute și în alte localități, cum ar 
fi Scărișoara, Giuvărăști, Băbiciu. 
Stoenești. Cilieni și multe altele.

Programul județean prevede ca, 
In anul viitor, numai în curțile per
sonale ale locuitorilor să se cultive 
5 236 hectare. De asemenea, pentru 
producerea unor cantități mai mari 
de legume timpurii și extratimpurii, 
suprafețele de solarii în gospodăriile 
populației vor ajunge la peste 150 
hectare. Cum se acționează concret 
în localitățile județului Olt pentru 
realizarea acestui deziderat ?

— La indicația biroului comitetu
lui județean de partid, ne spune tov. 
ing. Vasile Ciuciu. directorul direc
ției agricole județene, a fost con
stituit un colectiv de îndrumare și 
control. După ce s-a discutat planul 
de măsuri, în fiecare comună în 
parte, s-a trecut la aplicarea preve
derilor stabilite. In curțile familiale 
terenul se desfundă cu cazmaua și 
se fertilizează Pînă acum, în grădi
nile a peste 30 000 de familii au fost 
desfundate peste 2 200 hectare de te
ren. Mari suprafețe au fost pregăti
te pentru plantarea legumelor la Mă
runtei — 35 hectare, Verguleasa — 
25 hectare, Drăgănești — 60 ha, Po- 
boru — 34 ha, Vitomirești — 23 ha 
etc. S-a trecut, de asemenea, la pro
ducerea răsadului, acțiune care este 
organizată atît de cooperativele a- 
gricole, cît și de consiliile populare, 
în școli și la cei mai buni legumi
cultori. Pentru fiecare 
parte se știe exact cît răsad trebuie 
produs și unde anume se organizea
ză răsadnițe. Totodată, s-au luat mă
suri pentru asigurarea necesarului 
de semințe, a polietilenei și a altor 
materiale pentru solarii. (E. Rouă).

localitate In

intereselor

(Continuare în pag. a III-a)

Studenții in arie
la marea școala

Există la noi 
interes pentru 
cietatea pe care o făurim impune 
un adevărat primat al aspirației pen
tru frumos. Refuzăm urîtul, așa cum 
refuzăm nedreptatea și lipsa de ome
nie. Eforturile pe care le facem cu 
toții se traduc și prin necesitatea de 
a făuri o lume mai frumoasă. Socia
lismul însuși se definește ca ț> orîn- 
duire incompatibilă cu ceea ce este 
„urît".

O asemenea situație obligă la rea- 
nalizarea multor aspecte ale inițiati
velor noastre prezente. însăși .probțe- 
ma umanismului »e cel's înțeleasă și 
sub aspect estetic. Omul societății so
cialiste multilateral dezvoltate nu 
poate fi conceput făcînd abstracție 
de sensibilitatea sa estetică,1 de gus
tul său estetic superior.

Interesul pe care lumea II nutrește 
astăzi în România pentru problemele 
artei, ca și pentru artă în general, 
trebuie înțeles pornind de aici. O 
analiză mai atentă demonstrează că 
pînă și unele probleme de eco
nomie sînt condiționate de ceea 
ce se petrece în perimetrul vieții 
estetice, inclusiv al artei. Pentru in
dustria noastră socialistă, mai ales 
cea a bunurilor de larg consum și 
de vastă utilitate, devine o problemă 
vitală îmbunătățirea calității estetice 
a produselor, în condițiile în care

astăzi un foarte mare 
artă. Intr-adevăr, so-

acestea 
atît pe . .
exigențelor mereu sporite ale diferi
telor grupe de cumpărători. Educația 
estetică a maselor de muncitori, de 
tehnicieni și ingineri se dovedește 
astfel o problemă cu profunde im
plicații economice.

In formarea viitoarelor generații 
de artiști trebuie ținut seama de sta
rea de lucruri la care ne referim. 
Artistul societății noastre de mîine 
nu poate fi conceput ca un străin de 
nevoia de frumusețe și de artă pe 
care oamenii o reclamă pretutindeni. 
Unul dintre sensurile angajării con
temporane prin artă, la noi, trebuie 
deslușit și în capacitatea artistului de 
a răspunde cerințelor estetice acute 
ale societății, nevoii de frumos a a- 
cesteia. De aceea, viața însăși obligă 
școala de artă contemporană să con
ceapă problema formării viitorilor 
artiști In alt mod decît preconizează, 
cîteodată, textele critice fanteziste.

Referindu-mă în această privință 
la unele experiențe realizate în ca
drul Institutului de arte plastice 
„Nicolae Grigorescu" din București, 
aș dori să arăt că de cîțiva ani cău
tăm să asigurăm întregului proces de 
învățămînt un conținut traductibil 
printr-o vastă operațiune de integra
re în sistemul de trebuințe estetice 
actuale al societății noastre. Nume-

sînt chemate să facă față, 
piața internă, cit și externă.

• •
a vieții

comitete județene șl munîcl- 
de partid, numeroase unități

Realizările din ultimii 
ani, marile investiții din 
economie au adus industria 
noastră la un asemenea ni
vel tehnic — firește, de
parte încă de ceea ce do
rim, dar apreciabil față de 
punctul de pornire 1 — in
cit ni se întîmplă 6ă tre
cem, fără a le remarca, pe 
lingă înfăptuiri de prim 
ordin, unele de-a dreptul 
extraordinare. Explicația 
este simplă: asemenea rea
lizări au intrat în cotidian, 
în fluxul obișnuit al vieții 
și al muncii. Printre ele se 
numără și cele mai jos re
latate.

...Așa Ii spun cei din uzi
nă acestui colos: „carte de 
vizită". O carte de vizită pe 
care, la drept vorbind, și-au 
înscris numele toți cei peste 

reuniți 
aceasta, 
hălăduit 
la mar-

ea o punte de trecere spre 
celălalt — exact în aceste 
zile de la capătul anului. Al 
cincilea colos de peste 500 
de tone, ai cărui rotori — 
care cîntăresc nu mai puțin 
de 82 de tone ei înșiși —

lexandru Beșa, secretarul 
comitetului de partid — 
constructorii de mașini din 
această uzină-gigant au pro
dus „aproape opt Bicazuri". 
Sau. mai limpede, capaci
tăți energetice echivalente

să producă elec-
imensă bijuterie 
dă măsura altor

teva zile, 
tricitate 1

Această 
de metal
„carate" decît bijuteriile o- 
bișnuite : ale inteligentei și 
capacității creatoare de care

De ce trec, uneori,
aproape neobservate fapte

8 000 de oameni 
aici — pe cîmpia 
cîndva buruieniș 
doar de vînturi, de 
ginea Capitalei — sub ini
țialele ce au devenit em
blemă de mîndrie a indus
triei noastre constructoare 
de mașini : I.M.G.B. Adică 
întreprinderea de mașini 
grele București.

E vorba, în realitate, de 
cea de-a cincea turbină de 
330 MW realizată de oa
menii I.M.G.B.-ului și in
trată în probe tehnologice 
— ca un simbol de rotundă 
încheiere a unui cincinal și

de-a dreptul extraordinare ?
sub năprasnicul jet de abur 
al standului de probă, la o 
temperatură de 535 grade și 
la o presiune de 186 atmos
fere, se învîrtesc cu peste 
3 000 de turații pe minut 
(închipuiți-vă o casă de 
două etaje rotindu-se cu o 
asemenea viteză, fără a se 
clinti de pe ea nici un fir 
de tencuială 1). Cu această 
a cincea turbină — așa cum 
ne informează tovarășul A-

cu aproape de opt ori forța 
Bicazului. Subtilă mîndrie 
— aceea de a măsura pu
terea de creație cu un astfel 
de etalon, prima centrală 
electrică a socialismului în 
România : un Bicaz, două 
Bicazuri...

Și aceasta în timp ce la 
Termocentrala Rovinari 
primul din această serie de 
„gemeni" întru urieșie e- 
nergetică a început, de ci-

dispune tehnica românească 
contemporană. Peste 30 000 
de piese de cele mai dife
rite calibre sînt înglobate în 
încăpătoarele viscere meta
lice ale colosului. Și toate 
la un loc — ca și fiecare 
în parte — dau exigentelor 
probe la care sînt supuse un 
singur răspuns : excelent !

Ce reprezintă acest im
presionant generator de 
forță și lumină pentru eco-

nomia noastră 7 O singură 
comparație ne edifică în 
gradul cel mai înalt : dacă 
pînă în 1970 se realizau în 
tară numai 18 la sută din 
necesarul de utilaje ener
getice — restul importîn- 
du-se pe valută grea — în 
1975 ponderea acestei pro
ducții ajunge la aproape 75 
la sută, pentru ca în 1980 să 
se prevadă aproape 95 la 
sută. Că așa va fi stă măr
turie nu numai colosul de 
330 MW. ci și fratele său 
cu mult mai mic. aflat în 
pline încercări pe un stand 
de probă învecinat : prima 
turbină de 50 MW realizată 
în întregime în uzină. Iar 
la anul Ii se va alătura o 
surată intermediară — tur
bina de 150 MW. care se gă
sește într-un stadiu avansat 
de execuție. Pentru ca. în 
anii următori, să fie puse 
în fabricație, potrivit indi
cațiilor secretarului general 
al partidului, și 
pentru centrale 
devenite sarcină 
noul cincinal.

Peste cîteva zile, descom
puse în părțile componente 
(altfel nici n-ar putea fi 
transportate 1). turbina și 
alternatorul. care împreună

turbinele 
nucleare, 

actuală în

Victor BÎRLADEANU
(Continuare în pag. a III-a)

roase 
pale 
economice, sociale și culturale, ne so
licită în vederea satisfacerii unor 
trebuințe de ordin estetic, artistic și 
cultural resimțite pe plan local. Ast
fel, prin participarea activă a stu
denților și cadrelor didactice ale in
stitutului, am reușit să dotăm unul 
dintre orașele țării noastre, orașul 
Dej, cu o colecție de artă ce consti
tuie în momentul de față unub din 
principalele puncte de referință este
tice ale localității. O practică de vară 
realizată, acum cîteva luni, cu stu
denții în orașul Dej s-a soldat cu un 
impresionant număr de lucrări ce au 
constituit fondul inițial al acestei co
lecții. Prin transferul unora dintre 
lucrările de pictură, sculptură și artă 
decorativă reprezentative, realizate 
de către studenți și absolvenți ai In
stitutului de arte plastice „Nicolae 
Grigorescu" s-a realizat una dintre 
cele mai frumoase colecții de artă 
tinără din țara noastră.

La inițiativa Comitetului județean 
de partid Mehedinți s-a organizat, cu 
cîtiva ani în urmă, practica de vară 
a studenților de la secțiile de pictură, 
sculptură, artă monumentală, în Dro- 
beta-Turnu Severin și Orșova. Ora
șul Drobeta-Turnu Severin a benefi
ciat, în urma acestei acțiuni, de un 
număr de lucrări de artă, care, dacă 
ar fi fost achiziționate pe căi obiș
nuite, ar fi reprezentat o sumă con
siderabilă. Orșova, un oraș reclădit 
în acești 
barajului 
pune în 
sculpturi 
studenții 
crări de 
unora dintre profesorii de prestigiu.

La Medgidia s-au realizat, în ultimii 
cinci ani, o serie de lucrări de artă 
monumentală — frescă, mozaic, me
tal. ceramică — ce dau cu totul altă 
înfățișare unor importante zone ale

ani. ca urmare a construirii 
de la Porțile de Fier, dis- 

momentul de față de 16 
impunătoare, realizate de 
institutului nostru, ca lu- 
diplomă, sub conducerea

Gheorqhe ACHIȚEI,
rectorul Institutului de arte plastice 
„Nicolae Grigorescu" din București

(Continuare în pag. a Il-a)

CU PLANUL ANUAL 
ÎNDEPLINIT

Colectivele unităților din cadrul 
Ministerului Minelor, Petrolului și 
Geologiei au realizat, cu 7 zile mai 
devreme, sarcinile de plan pe 1975 
la producția globală industrială. Pînă 
la finele anului, minerii, petroliștii și 
ceilalți oameni ai muncii din aceste 
ramuri industriale vor realiza supli
mentar 125 000 tone huilă, 3 200 tone 
zinc și plumb în concentrate, 14 000 
tone fier în minereu, 2 400 tone ma
șini și utilaje, precum și alte produse.

(Agerpres)
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LEGE
privind regimul tăierii 

animalelor
Creșterea efectivului de animale și a producției de carne reprezin

te una din preocupările de bază ale partidului și statului nostru în 
scopul îmbunătățirii continue a aprovizionării populației și ridicării ni
velului de trai.

Satisfacerea cerințelor de carne de consum pentru populație in con
dițiile creșterii exigenței consumatorilor impune, pe lingă valorifica
rea superioară a animalelor, și instituirea unui regim de tăiere a aces
tora, care să garanteze aplicarea măsurilor de sporire în continuare a 
șeptelului și să asigure respectarea strictă a normelor de igienă și sa
nitar-veterinare la tăierea animalelor.

Totodată, sînt necesare organizarea și amplasarea judicioasă a re
țelei de unități pentru tăierea animalelor, corelate cu creșterea șepte- 
lului, potrivit prevederilor programului național de dezvoltare a zootehniei.

în_ acest scop, Marea Adunare Națională a Republicii Socialiste 
Romania adoptă prezenta lege.

CAPITOLUL I

Dispoziții generale
Art. 1. — Tăierea animalelor apar- 

ținînd unităților de stat, organizațiilor 
cooperatiste și celorlalte organizații 
obștești se efectuează în abatoare 
sau secții ale acestora, sub controlul 
sanitar-veterinar al statului, potrivit 
prevederilor prezentei legi.

Art. 2. — Tăierea animalelor pro
prietatea persoanelor fizice, pentru 
consumul familial, se poate face în 
abatoare și secții de tăiere ale aces
tora, ca prestări de servicii cu plată

Tăierea porcinelor, ovinelor și ca
prinelor proprietatea persoanelor fi
zice. destinate consumului familial, 
se poate face și la domiciliul dețină
torilor. cu certificarea stării sănătății 
animalelor de către medicul veteri
nar de circumscripție.

Art. 3. — Tăierile de animale pen
tru fondul de stat de carne se vor e- 
fectua potrivit sarcinilor rezultate din 
planul național unic de dezvoltare e- 
conomico-socială.

Art. 4. — Animalele supuse tăierii 
vor trebui să aibă in viu o greutate 
corespunzătoare in funcție de spe
cie, categorie, vîrstă și rasă, pentru a 
asigura o eficiență economică ridica
tă la valorificare.

Greutățile minime ale animalelor 
Ia care se vor putea efectua tăieri
le, pe specii, categorii, vîrste și rase, 
se aprobă, anual, prin decret prezi
dențial.

Art. 5. — Bovinele de orice catego
rie se vor tăia numai de întreprin
derile de industrializare a cărnii.

Art. 6. — Organizațiile socialiste vor 
putea cumpăra bovine de la între
prinderile autorizate de Ministerul 
Agriculturii și Industriei Alimenta
re sau vor putea achiziționa tineret 
bovin în greutate de pînă la 150 kg 
numai pentru creștere, producție și 
ingrâșare, pe bază de împuternicire 
dată de aceste întreprinderi.

Producătorii <;u gospodării indivi
duale și membrii cooperativelor a- 
gricole de producție pot vinde și 
cumpăra bovine numai pentru creș
tere. producție și ingrâșare. Aceste 
vînzări-cumpărări se vor evidenția 
in registrul agricol. Bovinele cumpă
rate pentru creștere și ingrâșare vor 
fi valorificate la fondul de stat.

Art. 7. — Uniunea Centrală a Co
operativelor de Consum răspunde de 
contractarea și achiziționarea anima
lelor — cu excepția bovinelor — de 
la gospodăriile populației, potrivit 
planului, precum și de livrarea a- 
cestora la întreprinderile de indus
trializare a cărnii.

Carnea și celelalte produse rezul
tate din tăierea bovinelor se achizi
ționează numai de către întreprin
derile de industrializare a cărnii din 
subordinea Ministerului Agriculturii 
și Industriei Alimentare.

CAPITOLUL II

Condiții pentru 
tăierea animalelor

Art. 8. — Pot fi supuse tăierilor 
următoarele categorii de animale :

a) animalele sănătoase ajunse la 
greutatea economică stabilită și care 
nu sînt destinate reproducției ;

b) animalele sănătoase provenite 
din unități, localități sau zone de ca
rantină, care se taie pentru evitarea 
contaminării, indiferent de greutate, 
cu aprobarea dată. în condițiile legii, 
de organele sanitar-veterinare jude
țene sau al municipiului București, 
în raza cărora se află animalele ;

c) animalele sănătoase, utilizate în 
scop experimental pentru cercetări 
științifice, indiferent de greutate, pe 
baza aprobării unităților de cerceta
re, in condițiile și în numărul pre
văzute în planul de cercetări ;

d) femelele declarate inapte pen
tru producție și reproducție.

Clasarea femelelor Ia bovine și o- 
vine pentru tăiere se face de către 
medicul veterinar inspector de stat, 
atestată prin documente oficiale, de 
două ori pe an. iar în caz de nevoie 
și la alte date solicitate de producă
tori. potrivit normelor aprobate de 
Consiliul de Miniștri.

Art. 9. — Tăierea animalelor se va 
putea face și in cazul cind acestea :

a) sînt afectate de boli incurabile 
cu evoluție acută și supraacută. boli 
transmisibile, precum și pentru li
chidarea unor focare epizootice :

b) au suferit accidente traumatice, 
toxice sau de altă natură, ce le-ar 
putea cauza moartea ;

c) sînt afectate de boli provocate 
experimental, pentru obținerea de 
produse biologice, de către unitățile 
profilate in acest scop ;

d) slnt suspecte de boli și se taie 
pentru precizarea diagnosticului.

Tăierea animalelor în situațiile pre
văzute la alineatul precedent se face 
potrivit normelor emise de Ministe
rul Agriculturii și Industriei Alimen
tare, aprobate de Consiliul de Mi
niștri.

Art. 10. — Produsele rezultate din 
tăierea prevăzută la articolul pre
cedent se valorifică astfel :

a) carnea și subprodusele stabilite 
„bune pentru consum uman", pe baza 
certificatului eliberat de medicul ve
terinar inspector de stat, se valorifi
că prin abatoare sau secții de tăiere, 
cu excepția cărnii și subproduselor 
provenite din tăierea porcinelor, ovi
nelor și caprinelor aparținînd gos
podăriilor populației și necontracta
te la fondul de stat de carne, care 
pot fi reținute pentru nevoile proprii 
de consum ;

W carnea fi subprodusele stabilite 

„condiționat bune pentru consum u- 
man“, pe baza certificatului eliberat 
de medicul veterinar inspector de 
stat, se valorifică potrivit prevederi
lor de la lit. a, după îndeplinirea 
condițiilor speciale de punere în con
sum, prevăzute de normele stabilite 
de Ministerul Agriculturii și Indus
triei Alimentare, cu acordul Minis
terului Sănătății ;

c) carnea și subprodusele impro
prii consumului uman se valorifică 
potrivit normelor sanitar-veterinare.

Art. 11. — Tăierea femelelor în 
stare de gestație diagnosticabilă este 
interzisă.

Fac excepție cazurile deosebite, 
stabilite de medicii veterinari inspec
tori de stat în funcție de starea să
nătății animalelor.

CAPITOLUL III 

Organizarea 
și funcționarea 

abatoarelor
Art. 12. — în vederea asigurării 

condițiilor de igienă și sanitar-veteri
nare la tăierea animalelor și pentru 
valorificarea superioară a cărnii și 
subproduselor, în municipii, orașe și 
comune se înființează și funcționează 
abatoare ori secții de tăiere ale aces
tora.

în cadrul abatoarelor și secțiilor a- 
cestora vor funcționa și capacități 
pentru prelucrarea superioară a căr
nii, precum și pentru conservarea fi 
prelucrarea subproduselor.

Art. 13. — Abatoarele și secțiile a- 
cestora efectuează tăierea animalelor 
pentru unitățile socialiste de stat și 
obștești și pentru persoanele fizice.

Tăierea animalelor pentru consum 
public și colectiv se face numai în 
abatoare.

Art. 14. — Abatoarele și secțiile de 
tăiere a animalelor vor avea obliga
toriu o dotare care să asigure condi
ții de igienă și sanitar-veterinare, 
precum și posibilitatea colectării sub
produselor.

Ministerul Agriculturii și Industriei 
Alimentare stabilește normele teh
nologice privind tăierea animalelor 
în abatoare și secții ale acestora și 
cu acordul Ministerului Sănătății 
normele privind transportul cărnii.

Art. 15. — înființarea în comune de 
abatoare sau secții de tăiere a anima
lelor se stabilește, în funcție de vo
lumul tăierilor, de către comitetele 
executive ale consiliilor populare ju
dețene și al municipiului București.

în cadrul abatoarelor și secțiilor de 
tăiere comunale se vor organiza și 
capacități de producere și conserva
re a preparatelor din carne, ca pres
tări de servicii pentru populație.

Abatoarele sau secțiile de tăiere a 
animalelor prevăzute la alineatul 
precedent se organizează și vor func
ționa potrivit prevederilor Legii nr. 
7/1971 privind organizarea și dezvol
tarea activităților industriale, de 
prelucrare a produselor agricole, de 
construcții și prestări de servicii în 
unitățile aparținînd consiliilor popu
lare, cooperației agricole, meșteșu
gărești și de consum.

Ministerul Agriculturii și Industriei 
Alimentare acordă asistentă tehnică 
pentru abatoarele și secțiile de tăie
re prevăzute la alineatul 1 și stabi
lește împreună cu comitetele execu
tive ale consiliilor populare județe
ne și al municipiului București pro
gramul de dotare a acestora.

Art. 16. — în unitățile mari de 
creștere și îngrășare a animalelor, 
care nu au abatoare proprii, pentru 
situațiile prevăzute la art. 9, se pot 
organiza, cu respectarea normelor 
sanitar-veterinare, secții de tăiere a 
animalelor.

Art. 17. Comitetele executive ale 
consiliilor populare municipale și bi
rourile executive ale consiliilor popu
lare orășenești și comunale vor lua 
măsuri pentru redeschiderea abatoa
relor și secțiilor de tăiere care în 
prezent sînt dezafectate și se justi
fică a fi reamenajate, în termen de 
90 de zile de la primirea proiectelor 
tip, orientative, prevăzute la art. 19 
alin. 2. Materialele și forța de mun
că necesare se vor asigura din resur
se existente pe plan local.

Art. 18. — Ministerul Agriculturii 
și Industriei Alimentare va asigura 
dezvoltarea capacităților de tăiere la 
unitățile în subordine. în raport cu 
creșterea resurselor de animale pe 
fiecare județ, pentru a se evita trans
portul animalelor intre județe.

Art. 19. — Amplasarea, proiecta
rea și executarea abatoarelor și sec
țiilor de tăiere a animalelor, precum 
și a instalațiilor aferente acestora se 
vor face cu respectarea dispozițiilor 
legale privind sistematizarea terito
riului și a localităților urbane și ru
rale, precum și a normelor sanitare 
și sanitar-veterinare.

Ministerul Agriculturii și Industriei 
Alimentare va elabora proiecte tip, 
orientative, cu privire la amplasarea, 
construcția, dotarea și exploatarea 
abatoarelor și secțiilor de tăiere a 
animalelor.

Art. 20. — Funcționarea abatoare
lor și a secțiilor de tăiere a animale
lor este permisă numai dacă sînt au
torizate de organele sanitare și sa
nitar-veterinare de stat.

Autorizația poate fi retrasă în ca
zul cînd nu se asigură respectarea 
regulilor de igienă și profilaxie și 
condițiile necesare pentru buna des
fășurare a activității sanitar-veteri
nare.

Art. 21. — Abatoarele și secțiile de 
tăiere a animalelor sînt obligate să 
valorifice pieile, părul, lina, coarnele, 

stngele și unghiile rezultate de la tă
ierea animalelor destinate fondului 
de stat de carne.

Art. 22. — în cazul tăierii anima
lelor proprietatea persoanelor fizice, 
pentru consum familial. în abatoare 
sau secții de tăiere, acestea vor achi
ziționa. contra cost, potrivit norme
lor legale, subprodusele rezultate din 
tăiere pe care deținătorii nu le fo
losesc.

De asemenea, abatoarele și secțiile 
de tăiere vor achiziționa de la per
soanele fizice care taie animalele la 
domiciliu subprodusele pe care a- 
cestea nu le folosesc.

Art. 23. — Cantitățile de carne re
zultate din tăierea animalelor de că
tre abatoare pentru unitățile de ali
mentație publică, cantine și alte uni
tăți similare se vor comunica Între
prinderilor de industrializare a cărnii, 
constituind intrări Ia fondul de stat 
de carne și în același timp livrări la 
fondul pieței.

Art, 24. — Tăierea animalelor în 
abatoarele și secțiile de tăiere pre
văzute la art. 15 se va efectua de 
persoane autorizate de către birou
rile executive ale consiliilor popu
lare comunale, cu avizul medicului 
de la dispensarul medical în raza că
ruia funcționează abatorul sau secția 
respectivă.

CAPITOLUL IV 

Răspunderi 
și sancțiuni

Art. 25. — încălcarea dispozițiilor 
prezentei legi atrage, după caz, răs
punderea disciplinară, materială, ci
vilă, contravențională sau penală.

Art. 26. — Constituie infracțiune și 
se pedepsește cu închisoare de la 3 
luni la un an, sau cu amendă, tăie
rea vacilor și junincilor gestante, cu 
excepția celor prevăzute la art. 9 și 
art. 11 alin. 2, precum și tăierea bo
vinelor în afara abatoarelor, cu ex
cepția tăierilor prevăzute la art. 9.

Art. 27. — Constituie contravenție 
la normele privind regimul tăierii a- 
nimalelor următoarele fapte, dacă nu 
sînt săvîrșite în astfel de condiții in
cit, potrivit legii penale, constituie 
infracțiune :

a) tăierea femelelor gestante. alte
le decît cele menționate la art. 26 ;

b) tăierea porcinelor, ovinelor și 
caprinelor Ia domiciliul deținătorilor 
fără certificarea stării sănătății ani
malului sau cu încălcarea normelor 
obligatorii de igienă :

c) tăierea de animale în abatoare 
și secții de tăiere de către persoane 
neautoi4zate ;

d) pu perea in consum fără examen 
trichineloscopic a cărnii pr.ovenite._de 
la porcii tăiați pentru care acest exa
men este obligatoriu potrivit norme
lor sanitar-veterinare ;

e) contractarea sau achiziționarea 
bovinelor destinate tăierii sau îngră- 
șării, precum și a cărnii de bovine 
rezultate din tăierile provocate de 
situațiile prevăzute la art. 9. bună 
pentru consumul uman, in alte con
diții sau de către alte persoane fi
zice ori juridice decît cele prevăzu
te la. art 6 și 7 ;

f) tăierea animalelor destinate fon
dului de stat de carne, sub greutatea 
minimă stabilită, cu excepția celor 
prevăzute la art. 9 și art. 11 alin. 2.

Art. 28. — Contravențiile prevăzu
te la art. 27 se sancționează după 
cum urmează :

a) cu amendă de la 500 la 700 lei, 
contravențiile prevăzute la lit. a, b 
și c ;

b) cu amendă de Ia 800 lei Ia 1 000 
lei, cele prevăzute la lit. d și e ;

c) du amendă de la 100 la 250 lei, 
în cazul tăierii mieilor și de la 200 
la 1 000 lei în cazul celorlalte specii 
și categorii de animale, pentru con
travențiile prevăzute la litera f.

Sancțiunea pentru contravenția 
prevăzută la art. 27 lit e se aplică 
și persoanelor juridice.

Art. 29. — Constatarea contraven
țiilor și aplicarea sancțiunii se fac 
prin proces-verbal încheiat de pri
mari, ofițeri și subofițeri de miliție, 
medici veterinari inspectori de stat 
și de personalul anume împuterni
cit de ministrul agriculturii și in
dustriei alimentare.

Art. 30. — împotriva procesului- 
verbal de constatare a contravenției 
se poate face plîngere în termen de 
15 zile de la data comunicării aces
tuia.

Plîngerea însoțită de copia proce- 
sului-verbal de constatare a contra
venției se depune la organul sau u- 
nitatea din care face parte agentul 
constatator.

Art. 31. — Plîngerea se rezolvă de 
conducătorul unității din care face 
parte agentul constatator ori de un 
împuternicit al acestuia, ierarhic su
perior agentului constatator.

în cazul contravențiilor constatate 
de primar, plîngerea se rezolvă de 
comitetul sau biroul executiv al con
siliului popular.

Art. 32. — Prevederile art. 27—31 
se completează cu dispozițiile Legii 
nr. 32/1968 privind stabilirea și sanc
ționarea contravențiilor.

CAPITOLUL V

Dispoziții finale
Art. 33. — Ministerul Agriculturii 

și Industriei Alimentare va stabili, 
cu acordul Ministerului Sănătății, re
guli obligatorii de igienă privind tă
ierea animalelor la domiciliul dețină
torilor, în termen de cel mult 60 de 
zile de la intrarea in vigoare a legii.

Art. 34. — Prezenta lege intră în 
vigoare la 30 de zile de la publicarea 
în Buletinul Oficial al Republicii So
cialiste România.

Pe aceeași dată. Hotărîrea Consi
liului de Miniștri nr. 676/1959 privind 
unele măsuri pentru dezvoltarea 
creșterii animalelor și reglementarea 
tăierii la unele categorii de animale, 
publicată în Colecția de hotărîri și 
dispoziții ale Consiliului de Miniștri 
nr. 20 din 8 iunie 1959, cu modifică
rile și completările ulterioare, pre
cum și orice alte dispoziții contrare 
se abrogă.

Această lege a fost adoptată de 
Marea Adunare Națională în ședința 
din 19 decembrie 1975.

CABINETELOR DE ȘTIINȚE SOCIALE 
w rol mai activ in perfecționarea 

muncii politico-educative

jFAPTULI
DIVERS

In concepția care a stat la baza creării lor, cabinetele de științe 
sociale trebuie să constituie nuclee puternice ale vieții ideologice, 
adevărate centre de perfecționare a muncii politico-educative desfășu
rate in întreprinderi, instituții și unități de invățămint. Sarcinile majore 
care revin muncii politice de masă in lumina documentelor Congresului 
al XI-lea al P.C.R., îndatoririle ei de a sprijini activ înfăptuirea planului 
pe 1976, primul an al noului cincinal, organizarea invățămîntului de 
partid in perspectiva a patru ani ridică noi exigențe in fața cabinetelor 
de științe sociale.

Iată de ce prezintă interes inițiativa Comitetului județean de partid 
Bistrița-Năsăud de a organiza — cu participarea unor secretari ai or
ganizațiilor de partid,, locțiitori de secretari, responsabili ai cabinete
lor de științe sociale din orașe și comune — un schimb de experiență 
în scopul cunoașterii și generalizării a tot ce s-a realizat pozitiv în 
acest domeniu.

Ideea fundamentală care a revenit 
ca un laitmotiv în intervențiile par- 
ticipanților la schimbul de experiență 
a fost aceea a asigurării unei funcțio
nalități cit mai eficiente a cabinete
lor de științe sociale. Participanții au 
arătat că la majoritatea cabinetelor 
s-a acumulat, datorită preocupărilor 
locale, sprijinului acordat de comite
tul județean de partid, un bogat ma
terial documentar." Progrese însem
nate s-au realizat și în sistema
tizarea acestui material — la une
le cabinete existind biblioteci de 
carte social-politică, depozit de 
planșe, fototecă, fonotecă, filmo
tecă etc. Problema care se pune în 
prezent este aceea ca întregul mate
rial existent să fie utilizat efectiv 
atît în învățămîntul de partid, cit și 
în munca politico-educativă în gene
ral, să fie curmate cu fermitate ten
dințele care se mai manifestă pe 
alocuri de a transforma cabinetele in 
simple expoziții. în săli frumos pa
voazate, dar cu o minimă influență 
în perfecționarea și ridicarea eficien
ței activității educative.

O direcție esențială în care trebuie 
valorificate întregul material docu
mentar și dotarea tehnică de care 
dispun cabinetele o constituie mo
dernizarea și diversificarea formelor 
și metodelor de popularizare și ex
plicare a politicii partidului, a hotărî- 
rilor și măsurilor adoptate de condu
cerea de partid si de stat pentru per
fecționarea vieții eoonomico-sociale. 
în acest sens și-au dovddit din plin 
eficiența educativă asemenea forme 
cum ar fi informările operative pri
lejuite de evenimente importante și 
consultațiile pe teme de politică in
ternă sau internațională, organizate 
de cabinetul din localitatea Rodna. 
serile de întrebări și răspunsuri, sim
pozioanele, mesele rotunde pe diver
se probleme ale actualității, desfășu
rate în cadrul cabinetelor de la Prun
dul Bîrgăului, Sîngeorz Băi, Bistri
ța etc.

în cursul dezbaterilor s-a relevat 
că eficiența activității cabinetelor de 
științe sociale depinde în mod hotă- 
rîtor de felul in care se asigură a- 
bordarea problemelor politice actua
le în strînsă legătură cu realitățile u- 
nității și localității respective, astfel 
incit să contribuie la informarea oa
menilor asupra rezultatelor obținute, 
pa și a sarcinilor, ce Ie revin. Au fost 
peteVăte în acest sens realizări me
ritorii, demne de atenție. Astfel, la 
Beclran ■—1 Idealitate cu circa 7 000 de 
locuitori, căre va cunoaște pînă la 
sfîrșitul cincinalului viitor un puter
nic proces de dezvoltare economico- 
socială — cabinetul de științe sociale 
a întocmit cu forțe locale circa 40 de 
seturi de diapozitive prezentind ima
gini. grafice, date sugestive privind 
trecutul localității, dezvoltarea sa ac
tuală și mai ales perspectivele care

lașiul, noaptea... Foto : E. Dichiseau»

Studenții in arte
(Urmare din pag. I)
orașului. In vara acestui an, la soli
citarea Comitetului județean de 
partid Ialomița și a consiliului popu
lar județean, s-a organizat o amplă 
tabără de practică cu studenții sec
țiilor de grafică, sculptură, pictură, 
în urma căreia s-a alcătuit un im
portant fond de lucrări de artă. A- 
dăugat la altele, transferate tot de 
către institutul nostru, dintre lucră
rile de diplomă efectuate în ultimii 
ani, acest fond constituie, de aseme
nea, nucleul unei importante colecții 

'• viitoare de artă a județului.
Am evocat aceste exemple nu 

pentru a arăta cit de mult am făcut 
noi în această direcție, ci pentru a 
recunoaște că nici pe departe nu am 
reușit să epuizăm toate posibilitățile 
pe care ni le oferă viața, de partici
pare a institutelor de arte plastice 
la rezolvarea unor probleme cultu
rale concrete, la satisfacerea unor 
trebuințe estetice reclamate tot mai 
insistent. E limpede că s-ar fi putut 
face și mai mult.

E limpede că fenomenul angajării 
concrete a școlii noastre superioare 
de artă în vederea satisfacerii unor 
astfel de trebuințe estetice ne per
mite să întrevedem, din perspectiva 
anilor ce vin, un vast fenomen de 
democratizare, de acces mai larg la 
artă din partea tuturor categoriilor 
populației, din cele mai diverse zone 
geografice ale țării. E limpede că vii
torul se anunță bogat în frumoase 
surprize, inclusiv din punctul de ve
dere al afirmării unei generații de 
artiști tineri, capabili să dezvolte 
patrimoniul artistic al culturii ro
mânești. A gîndi acest viitor, a-1 
pregăti cu grijă constituie unul din
tre comandamentele morale și profe
sionale de prim ordin, căruia între
gul nostru corp profesoral înțelege 
să i se consacre cu pasiune. 

i se deschid în viitorul cincinal. 
Demn de menționat este faptul că 
aceste imagini mobilizatoare sînt ac
tiv integrate în circuitul muncii de 
propagandă, fiind utilizate prin ro
tație în cadrul dezbaterilor desfășu
rate în învățămîntul de partid din 
toate organizațiile, în celelalte forme 
ale muncii politico-educative.

Ca exemplu de intervenție promptă 
poate fi citat faptul că la unitatea 
de industrializare a lemnului din 
Uva Mică, unde in ultimul timp se 
iviseră unele deficiente în produce
rea unor piese, cabinetul a organizai 
un raid-anchetă privind calitatea 
producției în două secții de bază ale 
unității. Imaginile filmate privind 
disciplina la locul de muncă, apro-

Pe marginea unui 
schimb de experiență 

organizat în județul 
Bistrița-Năsăud

vizionarea ritmică, nerespectarea 
unor prescripții tehnologice au con
stituit, ca să spunem așa, „materia
lul de analiză" pe baza căruia s-a 
desfășurat ședința comitetului de 
partid, la care au fost invitați factori 
de răspundere din secțiile respec
tive.

Totuși, preocuparea de a organiza 
asemenea acțiuni interesante, de a 
întocmi materiale inspirate din re
alitățile locale, care exercită în mod 
firesc o influență sporită așupra 
conștiinței și comportamentului oa
menilor, nu este prezentă în activi
tatea tuturor cabinetelor. O parte 
din cabinete manifestă puțină iniția
tivă în această direcție, așteaptă și 
se rezumă doar la materialele ela
borate pe plan central, evident ne
cesare, dar care, singure, nu pot asi
gura integrarea efectivă, deplină, a 
cabinetului în realitățile locale.

Așa cum a reieșit din discuții, în 
vederea îmbogățirii și diversificării 
materialului documentar, ca și a uti
lizării mai intense a aparaturii exis
tente, se impune coordonarea mai 
strînsă a activității bibliotecilor, 
căminelor- culturale, cluburilor, a al
tor unități culturale apropiate teri
torial cabinetelor de științe sociale, 
în prezent se constată o dis
persare a eforturilor, fiecare din 
aceste unități lucrează independent 
de celelalte, ceea ce nu este de na
tură să conducă nici la creșterea in
dicelui de utilizare a aparaturii și 
materialului documentar existente,

ÎN SALA RAD1OTELEV1ZIUN1I: ,

„Capodopere ale muzicii 
și liter at urii“

Am asistat nu de mult în sala de 
concerte a Radioteleviziunii la un 
spectacol aparte. Am fost participant 
— unul dintre sutele de obișnuiți ai 
acestei săli — la o sărbătoare a fru
mosului, născută din logodna cuvîntu- 
lui cu muzica. „Capodopere ale mu
zicii și literaturii", cum au intitulat 
realizatorii acest spectacol, a depă
șit cu mult ceea ce înțelegem în
deobște printr-un concert-lecție, de
venind o pasionantă călătorie, ex
cepțional ilustrată, în teritoriul de 
interferențe al poeziei cu muzica, 
arte atît de individualizate și totuși 
legate intim prin adinei corespon
dențe. S-a vorbit atît de mult des
pre muzica poeziei, mai cu seamă 
de la simboliști încoace, prima în
cercare de reprezentare a artei to
tale, după cum poezia muzicii, un 
alt fenomen al artei moderne, colora 
cu esența umană palpabilă a poeziei 
sunetele înalt abstracte ale muzicii.

Reușita spectacolului se află, în 
primul rînd, în însăși substanța lui. 
Nu ne este dat oricînd, cel puțin la 
un asemenea nivel de expresie, să 
urmărim tulburătoarele metamorfoze 
ale artei shakespeariene în pagini de 
fidelă întrupare muzicală, așa cum 
sugerează uvert.ura-fantezie „Romeo 
și Julieta" de Ceaikovski sau parti
tura baletului lui Prokofiev inspirată 
de aceeași celebră tragedie, așa cum, 
într-o altă pagină antologică, viziu
nile olimpiene ale titanului de la 
Weimar se convertesc muzicii neli
niștite a romanticului Berlioz, care 
modifică nu numai ritmurile intime 
ale creației goetheene, ci și imagi
nea idealului faustic. Mai apropiat 
de sensul operei goetheene ne apare 
muzica cu program din scherzo-ul 
simfonic „Ucenicul vrăjitor" de Paul 
Dukas, care pune în valoare cu spon

nici Ia inițierea unor acțiuni comune, 
cu larg ecou în conștiința oamenilor.

Este, fără îndoială, un merit al 
schimbului de experiență faptul că a 
acordat atenția cuvenită aspectelor 
metodice. Dintre procedeele care 
și-au dovedit eficiența se cuvine a- 
mintită, între altele, practica încetă
țenită la cabinetul de științe sociale 
din comuna Nimigea de a organiza 
sistematic, înaintea desfășurării învă- 
țămîntului de partid, o „expunere 
model" a unui propagandist cu boga
tă experiență asupra temei ce ur
mează a fi dezbătută în luna respec
tivă în organizațiile de partid. Ex
punerea este urmată de intervenții 
ale celorlalți propagandiști privind 
modul de adaptare a temei Ia 
realitățile concrete ale localită
ții și unității respective, la preocu
pările specifice și nivelul de pregă
tire ale cursanților. în ansamblu 
însă, s-a relevat că preocupările de 
ordin metodic ale cabinetelor sînt 
firave, mult rămase în urmă față de 
cerințele actuale.

Oricîte acțiuni și conferințe s-ar 
organiza, baza pregătirii cursan
ților, modalitatea principală de asi
milare și însușire a cunoștințelor, o 
reprezintă studiul individual. Toc
mai de aceea cabinetelor le revine 
îndatorirea de a organiza acțiuni 
care să-i obișnuiască pe cursanți să 
conspecteze și să rețină ideile fun
damentale ale principalelor texte so- 
cial-politice, în primul rînd cuvântă
rile și expunerile tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, să desprindă ideile prin
cipale, să Ie utilizeze în analiza și 
interpretarea diferitelor fenomene și 
procese.

Așa cum se știe, cabinetele de 
științe sociale, chiar și cele din me
diul rural. își desfășoară activitatea 
în rîndul unor categorii de oameni 
cu un grad de pregătire politică și 
profesională diferit. Tocmai de. a- 
ceea este necesară o largă diversifi
care a formelor muncii politico-edu
cative, organizarea unor acțiuni care 
să răspundă interesului și necesită
ților de informare diferite ale oa
menilor : „dezbaterile de oaz“, ci
clurile de expuneri și conferințe pe 
o problemă bine delimitată, convor
birea de la om la om, dialogul in mi- 
crogrup pe teme actuale,

în cadrul discuțiilor s-a arătat că 
organizarea învățământului de partid 
pe o durată de patru ani, marele vo
lum de cunoștințe care trebuie însu
șite în acest răstimp impun o anume 
specializare relativă a propagandiști
lor în cadrul diferitelor unități. Ar fi 
indicat, astfel, ca propagandistul care 
a condus timp de un an un anumit 
curs, dobîndind deci o anumită ex
periență, să răspundă în anul urmă
tor de un curs cu același profil, din 
aceeași organizație sau din altă or
ganizație, in vederea îmbunătățirii 
permanente a propriei pregătiri, pre
cum și a creșterii eficienței muncii 
educative pe care o desfășoară.

Schimbul de experiență organizat 
la Bistrița-Năsăud evidențiază preg
nant imperativul unei mai ferme 
angajări a cabinetelor de științe so
ciale în perfecționarea și moderni
zarea invățămîntului de partid, a 
întregii munci politico-educative, a 
ancorării mai strînse a activității în 
problematica cu care se confruntă 
fiecare colectiv de muncă.

C. GAVRILA 
P. DOBRESCU
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taneitate și strălucire orchestrală rit
murile baladești ale unei piese de 
circulație universală. Nu întîmplător 
finalul acestui concert-spectacol a 
aparținut unui titan al muzicii, 
Beethoven. Simfonia a IX-a este 
unul din momentele în care unirea 
dintre poezie (oda lui Schiller „Că
tre bucurie") și muzică atinge culmi 
nebănuite.

Alcătuirea repertoriului a fost, așa 
cum subliniam, una din condițiile 
esențiale ale reușitei spectacolului. 
Se poate afirma că au fost realizate 
cerințele unui spectacol de înaltă ți
nută artistică, care comunică un bo
gat conținut de idei, formează spec
tatorului gusturi alese, îl introduce 
în intimitatea de frumuseți a artei 
autentice. Toate acestea au fost puse 
în valoare de un colectiv artistic de 
înaltă profesionalitate. Să dăm în- 
tîietate Orchestrei simfonice a Radio
televiziunii. de sub bagheta dirijoru
lui Iosif Conta, care a făcut încă 
o dată dovada virtuozității în desci
frarea unor partituri dificile, așa cum 
Corul și Corul de copii ale Radio
televiziunii au punctat cu vigoare 
partitura lor, subliniate adesea în li
nia melodică de soliști bine cunos- 
cuți ca Emilia Petrescu, Martha Kes
sler, Florin Diaconescu și Ionel Pan- 
tea. Fără îndoială, merite substan
țiale au și cei care au susținut partea 
literară prin prefațările succinte ale 
prof. dr. docent Alexandru Tănase 
sau prin excelentele lecturi realizate 
de actorii Adela Mărculescu și Dinu 
Ianculescu.

După un asemenea spectacol cu 
multiple și alese valori instructiv- 
educative, singura noastră întrebare 
ar fi : pe cînd al doilea ?

Emil VASILESCU

Cine este | 
omul „audio- , 
vizual" ?

Răspunsul pe care Almanahul I 
„Scînteia" — 1976 îl dă la a- 
ceastă întrebare, pe 16 din cele I 
448 de pagini ale sale, este lim- I 
pede : omul audio-vizual ești ' 
dumneata, stimate cititor. Cum? . 
Cartea, ziarul, radioul, cinema
tograful și televiziunea au de
venit tot atîtea componente ale 
universului audio-vizual, tot ! 
atitea surse de informație și cu
noaștere, denumite de specialiști • 
„mass-media". Trăim într-un ■ 
univers audio-vizual tot mai 
amplu, mai bogat, mai divers. I 
Cum am ajuns aici ? Ce legă
tură există între omul „audio- I 
vizual" și omul „galaxiei Gu
tenberg ?“. Dar între „Belphe- * 
gor", mitul vedetei și pericolul ■ 
nr. 1 ? Ce știe și ce nu știe 
„mașina de învățat" ? Cum au I 
devenit vecini de epocă tam- 
tamul și videosfera ? Ce este 
bun și ce este rău în așa-numi- I 
tul „bombardament informațio
nal ?“ în timpul pe care îl veți | 
petrece citind cele 16 pagini ale f 
Almanahului „Scînteia", aflați • 
că... între timp în lume s-au și . 
tipărit cîteva sute de cărți, cîte- 
va milioane de pagini de ziare 
și că s-au și transmis peste un 
milion de ore-program de radio I 
și televiziune ! Dar pînă veil 
citi tot Almanahul „Scînteia". ’ 
deși odată început, nu-1 mai ■ 
lăsați din mînă ?

Ca în codru |
Ion Balint (angajat Ia pri

măria orașului Săcele — ju
dețul Brașov) și Rudolf Var
ga din aceeași localitate au 
fost surprinși în miez de noapte 
furînd brazi cu carul. Doborîseră 
nu mai puțin de 33 bucăți ! Va- 
sile Diplași tăiase 16 brazi, îar 
alți doi indivizi — Pascu Cioba- 
nu și Stelică Usturoi — fără o- 
cupație, se „ocupau" tot cu de
vastarea pădurii. Ca și Gheorghe 
Florian, șofer la C.A.P. Săcele, 
ca și Andrei Bartoș, ca și Con
stantin Moraru, ca și... Toți au 
fost sancționați, pe loc. cu a- 
menzi între 1 000 și 2 000 lei. în 
plus, recidiviștil vor fi trimiși șl 
în fața instanței de judecată.

„Colec
ționarul" 
de costume

Unul din colaboratorii cei maî 
activi ai rubricii noastre, citito
rul Mircea Pașca, procuror-șef 
din Mediaș, ne istorisește păța
nia unor ateliere de croitorie din 
localitate, de la care dispăreau, 
din cînd în cînd, baloturi de sto
fă din cea mai fină. Mai exact, 
dispărea dintr-un atelier, dar a- 
părea în altul. Făptașul : M. Ba- 
ranyai, un pasionat colecționar 
de... costume. Cum proceda ? 
Intra într-un atelier de croitorie, 
profita de neatenția șefului de 
unitate sau de aglomerație, lua 
un balot de stofă, îl ducea aca
să, tăia din el trei metri, și 
mergea apoi la un alt atelier să-1 
facă un costum pe cinste. Cînd 
putea, ieșea și de aici cu un ba
lot de stofă, pe care-1 oferea, 
spre confecționare, altui atelier. 
Așa a ajuns M. B. să „colecțio
neze" 20 de costume comandate. 
Acum îl poartă pe al 21-lea. Ne
comandat.

Prețul 
credulității

)

I
I
I

Lucrînd Ia Oficiul județean 
pentru construirea și vînzarea 
locuințelor, Micloș Boniș din 
Baia Mare i-a dat de înțeles Mă
riei B. că In schimbul sumei de 
5 000 de lei, părinții acesteia ar 
putea primi mai devreme apar
tamentul pentru care și-au ex
primat opțiunea. M. B. a dat 
banii, iar Micloș s-a frecat cu 
ei în barbă, să aibă noroc. Dar 
n-a avut. Și nici nu putea să 
aibă, pentru că părinții lui M. B. 
urmau să primească în curînd 
apartamentul respectiv fără 
nici o intervenție. în schimb, a 
intervenit omul legii, care a ho- 
tărît ca Micloș Boniș să aibă 
o altă locuință, pentru un an 
și zece luni, iar cei 5 000 de 
lei să fie confiscați în favoarea 
statului.

I Bietele 
mioare
IDeși știa că sistemul de frf- 

nare al autocamionului este de- '

Ifect, șoferul Nicolae Sipoș, de I 
la Autobaza din Turda, s-a ur
cat la volan și a pornit la drum. ’

IBa, mai mult: circulînd și cu I 
viteză mare n-a putut opri la 
timp cînd, la un moment dat, '

Ipe șoseaua Turda-Cimpeni i-a I 
apărut în față o turmă de oi a 
cooperativei agricole din Moldo- ’

Ivenești. Autocamionul a intrat I 
în turma de mioare, provocînd 
un adevărat măcel. 50 dintre ele 1

Iau fost omorîte. Nesăbuinței șo- I 
ferului i s-a pus acum o frînă | 
pe potrivă, plus o notă de plată.

IPrea a făcut-o de oaie.

Rubricd redactata da

I Petre POPA
cu spriiinul corespondenților 
„Scinteir
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Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Vă rog să primiți sincere mulțumiri din partea mea și a poporului maltez 

pentru amabilul mesaj de felicitări pe care mi l-ați trimis cu ocazia Zilei 
naționale a Republicii Malta.

ANTHONY MAMO
Președintele Republicii Malta

Excelenței Sale
Domnului MANEA MĂNESCU

Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România
Permiteți-mi să vă mulțumesc pentru amabilul dumneavoastră mesaj de 

felicitare. Vă asigur că este și intenția guvernului meu de a consolida rela
țiile prietenești existente între cele două țări ale noastre.

R. P. MULDOON
Primul ministru al Noii Zeelande

CONFERINȚĂ DE PRESĂ LA AMBASADA UNIUNII SOVIETICE 
consacrată direcțiilor principale ale dezvoltării 

economiei naționale a U.R.S.S. în anii 1976-1980

Tovarășa acad. dr. ing. Elena Ceausescu 
a primit oaspeți din Kuweit

Miercuri, la Ambasada Uniunii So
vietice a avut loc o conferință de 
presă consacrată direcțiilor princi
pale ale dezvoltării economiei națio
nale a U.R.S.S. în anii 1976—1980, la 
care au luat parte ziariști români și 
corespondenți ai presei străine.

Cu acest prilej, ambasadorul BOvie- 
tic la București, V. I. Drozdenko, 
după ce a menționat realizările ob
ținute de popoarele sovietice in pe
rioada celui de-al IX-lea cincinal 
z'" l—1975), s_a referit pe larg la 

■ctivele pe care le au de îndepli- 
. oamenii muncii din U.R.S.S. în 

cincinalul al X-lea. El a arătat că,

SATU-MARE:

Digurile Someșului—la cota finala
Zilele acestea, odată cu înălțarea 

ultimei porțiuni de dig în apropierea 
podului rutier din municipiul Satu- 
Mare, îndiguirea rîului Someș pe 
ambele maluri în raza teritoriului 
județului Satu-Mare a atins cota fi
nală, cu aproape o lună de zile mai 
devreme față de termenul planificat, 
încununare a eforturilor depuse timp 
de trei ani — sub îndrumarea și cu 
sprijinul nemijlocit al comitetului 
județean de partid — de harnicii lu
crători de pe șantierul Satu-Mare, 
din cadrul T.C.I.F.-Oradea, precum 
și de oamenii muncii sătmăreni, care 
au efectuat un însemnat volum de 
lucrări prin muncă patriotică, siste
mul de diguri de pe rîul Someș se 
distinge prin dimensiuni impresio
nante — însumînd peste 70 km lun
gime și încorporînd peste 1 300 000 
mc terasamente. Digurile, împreună 
cu toate lucrările tehnice moderne 
aferente, ca. spre exemplu, cele 40 
de traversări pe sub dig. conferă 
acestui nou sistem de apărare îm-

Premiere
Miercuri dimineața, la Centrala e- 

lectrică de termoficare de la Govora 
a fost racordat la sistemul energetic 
național al treilea turboagregat, avînd 
o putere de 50 MW, realizat de colec
tivul cunoscutei întreprinderi con
structoare de mașini de la Reșița.

★
La Mînicești — localitate situată 

Intre Curtea de Argeș și Pitești —

INVESTIȚIILE
(Urmare din pag. I)

ductive, capabile să asigure sporuri 
cit mal mari de producție și venit 
național, un autentic progres econo
mic și social. La rindul lor, 60 Ia 
sută din volumul investițiilor desti
nate acestui sector au fost orientate 
spre dezvoltarea bazei tehnico-ma- 
te^'ale a industriei. Astfel, industria 
șL consolidat rolul conducător în 
ei ■omie, în creșterea rapidă a pro- 
dL tivității muncii sociale.
v icînd mai departe ideea. rezultă 

ct Ramurile de bază ale industriei 
-- uergia electrică șl termică, 
m<. alurgia, construcțiile de mașini 
și chimia — au beneficiat în actua
lul cincinal de peste 62 la sută din 
totalul fondurilor de investiții din 
industrie, față de numai 56,7 la sută 
in cincinalul anterior. în cadrul 
acestor patru „ramuri industrializan- 
te“, cum li se spune adesea, s-a ac
centuat orientarea investițiilor spre 
subramurile de vîrf, purtătoare ale 
progresului tehnico-științific. De 
fonduri importante de investiții au 
beneficiat, totodată, în actualul cin
cinal agricultura — ramură de bază 
a producției materiale — precum și 
alte ramuri ale economiei naționale.

Deosebit de vaste in acest cinci
nal sînt implicațiile de ordin social 
ale investițiilor. Numărul lucrători
lor angajați a sporit cu 1,3 milioa
ne, ceea ce înseamnă 1.3 milioane 
retribuții în plus în familiile oame
nilor muncii ; ponderea forței de 
muncă din industrie șl din celelal
te ramuri neagricole în totalul 
populației ocupate a crescut de la 
51,9 la sută, cît a fost în 1970. la cir
ca 60 la sută în acest an. A sporit 
astfel detașamentul clasei muncitoa
re, asigurîndu-se o repartizare mai 
uniformă a ei în toate județele țării. 
Noile obiective industriale? ampla
sate cu precădere în județele mai 
puțin dezvoltate, au stimulat crește
rea gradului de urbanizare, cu în
treg cortegiul de atribute ale civili
zației pe care aceasta le implică, și 
totodată, au consolidat baza econo
mică a deplinei egalități în drepturi 
a tuturor cetățenilor patriei, fără 
deosebire de naționalitate — egali
tate pe planul condițiilor material- 
economice de viață, pe planul po
sibilităților de instruire și de va
lorificare a aptitudinilor lor crea
toare.

Toate aceste binefaceri se vor 
amplifica în viitorul cincinal, cînd 
urmează să fie investite aproape 
1 000 miliarde lei — ceea ce repre
zintă cu mult mai mult decit s-a 
investit în întregul deceniu 1966— 
1975. Sînt acestea premise sigure 
pentru un și mai puternic avint al 
dezvoltării societății noastre pe 
drumul progresului economic și so
cial — magistral jalonat de Pro
gramul partidului de făurire a so
cietății socialiste multilateral dez
voltate și înaintare a României spre 
comunism.

Ioan ERHAN 

în prezent, în Uniunea Sovietică se 
desfășoară o largă dezbatere a pro
iectului C.C. al P.C.U.S. privind dez
voltarea economică în următorii 
cinci ani, care va fi supus aprobării 
Congresului al XXV-lea al P.C.U.S. 
Ambasadorul Uniunii Sovietice a 
subliniat că sarcina principală a ce
lui de-al zecelea cincinal constă în 
înfăptuirea consecventă a liniei 
P.C.U.S. de ridicare a bunăstării ma
teriale și culturale a popoarelor so
vietice. Vorbitorul s-a referit, de a- 
semenea, la dezvoltarea relațiilor e- 
conomice sovieto-române în următo
rii ani.

(Agerpres)

potriva inundațiilor eficacitate de 
necontestat față de vechile diguri e- 
xistente înainte. „Marele val împo
triva valurilor", cum a fost plastic 
denumit sistemul de diguri de pe 
Someș într-un număr din august al 
ziarului „Scînteia", scoate definitiv 
de sub influenta nefastă a inundații
lor o suprafață de 80 000 ha, din care 
67 000 hectare teren agricol și 13 000 
ha suprafață locuibilă și silvică. De 
remarcat, totodată, că pe terenurile 
mai multor unități agricole situate 
între fostele și noile diguri s-au e- 
fectuat lucrări de desecare pe o lun
gime de aproape 20 km, care vor a- 
sigura obținerea unor producții agri
cole superioare pe circa 1 400 ha. în 
zona digurilor din apropierea și din 
orașul Satu-Mare s-au efectuat și lu
crări de consolidare a malurilor pe 
o lungime de peste 4,5 kilometri.

Octav GRUMEZA 
corespondentul „Scînteii"

energetice
unde se înalță cea de-a 14-a hidro
centrală din cadrul sistemului hidro
energetic de pe rîul Argeș, a fost co
nectat la sistemul energetic național 
primul hidroagregat cu o putere in
stalată de 5,75 MW.

(Agerpres)

Suplimentar-760 tractoare
în aceste ultime zile ale anului, 

constructorii de tractoare din Brașov 
sînt angajați lntr-o amplă competi
ție cu timpul, cu ei înșiși, pentru 
încheierea acestui ultim an al cinci
nalului cu realizări de prestigiu. 
Eforturile depuse s-au concretizat 
pină acum în realizarea a 760 de 
tractoare peste prevederi. Succese 
importante au obținut constructorii 
de tractoare și în realizarea sarcini
lor la export. Pînă acum au fost li
vrate la export cu 5 000 tractoare mai 
mult față de aceeași perioadă a anu
lui trecut. Așa cum am fost infor
mați, există toate condițiile ca pre
vederile planului și angajamentul de 
a livra suplimentar la export 400 
tractoare să fie realizate. (Nicolae 
Mocanu).

De ce trec, uneori, aproape neobservate 
fapte de-a dreptul extraordinare?

(Urmare din pag. I)
cintăresc peste 650 de tone 
și ar putea asigura energia 
electrică a unei metropole 
moderne ca Bucureștiul, vor 
fi încărcate in vagoane și 
pe platforme (dacă stăm să 
socotim, sînt șase trenuri cu 
cîte 11 vagoane convențio
nale) și îndreptate spre ma
rea centrală de la Turceni. 
E primul din cele opt tur- 
boagregate ale acestui mare 
complex termoenergetic 
care va valorifica pentru 
intîia oară cărbunii infe
riori din Oltenia.

Dar I.M.G.B. nu înseam
nă numai turbine. Datorită 
înălțării acestui gigant pe 
cîmpia Bercenilor, s-a eli
minat aproape complet im
portul unor utilaje și piese 
de cea mai mare complexi
tate pentru industria noas
tră siderurgică : dacă n-ar 
fi să amintim decit oonver- 
tizoarele de 150 tone de oțel 
pentru platforma siderurgi
că gălățeană sau cilindrii și 
cajele pentru laminoare. 
Aici se fabrică cele mai 
mari mori de ciment din 
tară — cu o capacitate de 
3 000 de tone. Iar pe funda
lul acestui biruitor final de 
an și de cincinal trebuie 
neapărat înscrisă și ultima 
izbindă a acestor oameni cu 
un înalt simț al datoriei 
față de economia româneas
că : fabricarea primei co
loane de sinteză pentru in
dustria chimică.

— în vara acestui an a- 
junsesem aproape la dispe

Vizita tovarășului Milos Minici, 
vicepreședinte al Consiliului Executiv Federal, 

secretar federal pentru afacerile externe al Iugoslaviei
Miercuri dimineața a sosit în Capi

tală Miloș Minici, vicepreședinte al 
Consiliului Executiv Federal, secre
tar federal pentru afacerile externe 
al R.S.F. Iugoslavia, care, la invita
ția ministrului afacerilor externe al 
României, George Macovescu, face o 
vizită prietenească de lucru în țara 
noastră. Oaspetele este însoțit de 
Nikola Milicevici, adjunct al secreta
rului federal pentru afacerile exter
ne. de alte persoane oficiale.

La sosire, pe aeroportul Otopenl, 
au venit în întîmpinare George Ma
covescu, Constantin Oancea, adjunct 
al ministrului afacerilor externe, 
funcționari superiori din M.A.E.

Erau prezenți ambasadorul Româ
niei la Belgrad și ambasadorul Iu
goslaviei la București, precum și 
membri ai celor două ambasade.

★
în cursul după-amiezil au avut 

loc convorbiri între George Macoves-

Acorduri de colaborare economică 
româno-iugoslave

Tovarășu! Ion Pățan, viceprim- 
ministru al guvernului, ministrul co
merțului exterior și cooperării eco
nomice internaționale, a plecat, 
miercuri după-amiază, la Belgrad în 
vederea semnării Acordului comer
cial de lungă durată pe 1976—1980 și 
a Protocolului de schimburi de 
mărfuri pe anul 1976 între România 
și Iugoslavia.

La plecare, pe aeroportul Otopeni, 
erau prezenți Ion Ursu, președintele 
Consiliului Național pentru Știință 
și Tehnologie, membri ai conducerii 
Ministerului Comerțului Exterior și

★
Miercuri dimineața s-a înapoiat în 

Capitală tovarășul Ion Ursu, pre
ședintele Consiliului Național pentru 
Știință și Tehnologie, care a făcut o 
vizită oficială în R.S.F. Iugoslavia cu 
prilejul semnării Programului de 
cooperare științifică și tehnică pe pe
rioada 1976—1980 între guvernele 
celor două țări.

La sosire, în Gara de Nord, erau
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ACTUALITATEA LA TENIS...Succesele unor sportivi români
în comentariile agenției „France Presse“

In comentariul asupra evenimen
telor sportive ale anului 1975 — an 
preolimpic ce se distinge prin rezul
tate valoroase (de pildă. 30 de re
corduri mondiale la atletism și alte 
26 la natație) — agenția „France 
Presse" se referă și la performan
țele unor sportivi români. Astfel, în 
comentariul respectiv se remarcă 
„lovitura de trăsnet" din gimnastica 
feminină „ce s-a petrecut în primele 
zile ale lunii mai, la Sklen. în Nor
vegia, cu ocazia campionatelor euro
pene" prin apariția foarte tinerei ro
mânce Nadia Comăneci. „împiedicată 
anterior să participe la marile tur
nee, din cauza vîrstei fragede (limita 
inferioară : 13 ani), Nadia Comăneci 
și-a făcut o intrare răsunătoare, cu
cerind patru medalii de aur din to
talul de cinci, In timp ce Turișceva 
nu s-a clasat decît a patra, fără să 
fi cîștigat vreun titlu". Mai departe 
se subliniază apariția și a altor ti
nere talente — „Nelly Kim (U.R.S.S.), 
Annelore Zinke (R.D.G.) și Teodora

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
VOLEI

La Roma a avut loc o nouă tra
gere la sorți a turneului masculin 
de volei pentru calificarea la Jocu
rile Olimpice de la Montreal. Turne
ul se va desfășura între 15 și 23 ia
nuarie la Roma, Florența și Perugia. 
Echipa României face parte din gru
pa a IV-a împreună cu formațiile 
Bulgariei, R.F. Germania și Spaniei. 
Iată componența celorlalte trei gru
pe : grupa I : Italia, Venezuela, 
Islanda. Grecia. Indonezia ; grupa a 
Il-a : S.U.A., Turcia, Kuweit. Iugo
slavia ; grupa a IlI-a : Cehoslovacia, 
Belgia, Nigeria, Israel, Iran. Cîști- 
gătoarele de grupe se califică în- 
tr-un turneu final ce va desemna 
două echipe calificate pentru Jocu
rile Olimpice de la Montreal. După 

rare cu coloana — ne spune 
unul din principalii autori 
ai victoriei, inginerul Ilie 
Mazăre, șeful secției me- 
cano-sudură. Nu reușeam 
să dăm de capăt îndeosebi 
problemelor de sudură. A- 
junsese pentru noi o „co
loană fără sfîrșit". căci nu 
mai izbuteam s-o terminăm. 
Ca să ne înțelegeți mai 
bine, trebuie să vă spun că 
tabla groasă de 115 mm, din 
oțeluri slab aliate, care e 
folosită la fabricarea ei, se 
sudează, la o singură îmbi
nare de jur-împrejur, cu 
147 straturi de sudură. Mai 
gindiți-vă și la faptul că 
toată operația se desfășoară 
la o temperatură de circa 200 
de grade, oamenii lucrînd 
pe pînze de azbest, care-i 
protejează pe ei de fierbin
țeală, iar metalul de curen- 
ții reci de afară. La toate 
acestea se adaugă și impe
rativele unui control extrem 
de exigent, prin gamma- 
grafiere (fotografie cu raze 
gamma), prevăzîndu-se în 
exclusivitate suduri de cla
sa întîi, fără nici cea mai 
infinitesimală fisură, nici 
cel mai microscopic por. Șl 
aceasta deoarece în aseme
nea coloane se sintetizează 
gazul metan spre a fi meta
morfozat în amoniac la o 
temperatură de peste 500 
de grade și o presiune de 
163 de atmosfere. Ca să de
pășim momentul de cum
pănă in care ajunsesem au 
fost antrenați cei mai de 
seamă specialiști în sudură 
din Întreaga țară. După zile

și săptămîni de căutări a 
fost găsită soluția. De atunci 
lucrurile merg bine și, iată, 
prima coloană-i gata, în cl- 
teva zile o expediem spre 
tînărul combinat chimic de 
la Arad, alungită pe cîteva 
platforme de cale ferată și 
Încărcată de azot la presiu
nea de 1.5 atmosfere. încă 
un amănunt : cînd va fi ri
dicată în picioare, acolo la 
Arad, prima operație la 
care va fi supusă va fi spă
larea cu zece tone de... 
Ci-Co. Da, nu vă mirați, 
trebuie curățată cu soluție 
de acid citric...

Realizarea acestei splen
dori de armonie tehnică, 
care e coloana de sinteză, 
reprezintă, în același timp, 
o performantă și o școală 
de gîndire și faptă româ
nească. S-a pornit de la o 
idee — mai bine zis de la 
o necesitate stringentă a in
dustriei chimice — și, pe 
măsura transpunerii In rea
litate a proiectului inițial, 
a îmbogățirii lui cu noi des
coperiri, a înfrîngerii obsta
colelor și dificultăților, se 
năștea și tehnologia de fa
bricație. Rezultatul ? Cum 
atît de plastic ne spunea 
maistrul Costache Zaharia 
— care a venit aici de la 
„Vulcan" special pentru a 
pune umărul la făurirea a- 
cestor coloși — rezultatul e 
că, „în loc să cheltuim zeci 
de milioane în devize, am 
investit în coloană munca 
noastră".

Cert e că, prin cele zece 
coloane ce se vor fabri

cu. ministrul afacerilor externe al 
României, și Miloș Minici. vicepre
ședinte al Consiliului Executiv Fede
ral, secretar federal pentru afacerile 
externe al Iugoslaviei.

Cu acest prilej, a fost exprimată 
satisfacția pentru evoluția constant 
ascendentă pe care o cunosc raportu
rile tradiționale de prietenie dintre 
cele două țări, hotărîrea de a adinei 
și diversifica în continuare relațiile 
lor politice, economice, științifice, 
culturale și în alte domenii, cores
punzător orientărilor stabilite prin în
țelegerile dintre președintele Nicolae 
Ceaușescu și președintele Iosip Broz 
Tito.

Cei doi miniștri au făcut, totodată, 
un schimb de păreri asupra principa
lelor probleme de interes comun ale 
vieții internaționale contemporane.

Ău participat, din partea română. 
Constantin Oancea, adjunct al minis
trului afacerilor externe, Virgil Ca-

Cooperării Economice Internaționale, 
alte persoane oficiale.

Au fost de față Petar Dodik, am
basadorul R.S.F. Iugoslavia la Bucu
rești, și membri ai ambasadei.

★
La sosirea la Belgrad, pe aeroport 

au venit în întîmpinare Emil Ludvi- 
ger, secretar federal pentru comerțul 
exterior, precum și alte persoane ofi
ciale.

Erau prezenți Ion Avram. însărci
natul cu afaceri al României în Iu
goslavia, și membri ai ambasadei și a- 
genției economice române din capi
tala iugoslavă.

★
prezenți Octavian Groza, prim-vice- 
președinte al Consiliului Național 
pentru Știință și Tehnologie, și Emi- 
lian Rodean. vicepreședinte al Comi
tetului de Stat pentru Energia Nu
cleară.

A fost de față Petar Dodik. amba
sadorul R.S.F. Iugoslavia la Bucu
rești.

(Agerpres)

Ungureanu (România)" — despre 
care se spune că vor fi contracandi
date foarte serioase pentru vedetele 
gimnasticii feminine.

Dintre rezultatele obținute de spor
tivii români în cursul anului 1975 
mai sînt evidențiate cele ale Ecate- 
rinei Stahl (campioană mondială la 
floretă), Măriei Alexandru (pentru o 
doua oară consecutiv campioană 
mondială la tenis de masă în proba 
de dublu), ca și calificarea echipei 
României, cu ocazia recentului cam
pionat mondial, la primul turneu 
olimpic de handbal feminin. După 
agenția citată, marii învingători din 
tenisul internațional în acest an au 
fost : americanul Arthur Ashe
(Wimbledon), spaniolul Manuel Oran- 
tes (Forest Hills), românul Ilie Năs- 
tase (Turneul campionilor), suedezul 
BjBrn Borg (Roland Garros și „Cupa 
Davis"), mexicanul Ramirez, argenti- 
neanul Vilas, australianul Newcombe 
și americanul Jimmy Connors.

cum se știe, turneul olimpic va re
uni zece formații din care sînt cu
noscute pînă acum opt : Japonia, 
U.R.S.S., Polonia, Cuba, Brazilia, Co
reea de sud, Tunisia și Canada.

Echipa R.D. Germane, înscrisă ini
țial la turneu, s-a retras din cauza 
indisponibilității unor jucători.

HANDBAL
Peste 4 000 de spectatori au urmă

rit în localitatea norvegiană Skien 
primul meci dintre selecționatele 
masculine ale Norvegiei și Poloniei, 
contînd pentru grupa a șasea a pre
liminariilor turneului olimpic. Hand- 
baliștii polonezi au obținut victoria 
cu scorul de 25—19 (11—12).

Partida retur se va disputa, la 7 
martie 1976, la Gdansk.

ca în viitorul cincinal 
(una — cea pentru Turnu- 
Măgurele — e și ea în exe
cuție) se va acoperi nece
sarul industriei noastre de 
îngrășăminte azotoase în a- 
semenea utilaje importante 
și scumpe. Și de-aici pînă 
la viitoarele recolte duble și 
triple ale cîmpiilor, pînă la 
belșugul hambarelor în anii 
ce vor veni, pînă la crește
rea bunăstării noastre, a 
tuturor, nu e decît pasul pe 
care îl semnifică, în orice 
ecuație, semnul ■=.

„La 27 iunie, I.M.G.B. — 
în pas cu întreaga Capitală 
— a raportat încheierea 
cincinalului cu mai mult 
de șase luni înainte de 
termen. Iar acum această 
„maternitate a giganților" 
se apropie vertiginos de 
realizarea angajamentului 
asumat în întrecere : aproa
pe 1 miliard de lei produc
ție suplimentară. Vestea va 
fi anunțată, in clinchetul 
paharelor de șampanie, cu 
prilejul toastului inaugural 
al noului an, ce va fi rostit 
de oamenii acestei mîndre 
citadele metalurgice la cel 
de-al doilea revelion pe ca- 
re-1 sărbătoresc anul aces
ta, de data asta chiar în 
noaptea Noului An, în u- 
riașele foaieruri ale Palatu
lui sporturilor și culturii.

...De ce trec oare neob
servate fapte atît de spec
taculoase și semnificative ? 
Pentru că — așa cum spu
neam — ele au început să 
intre în țesătura firească a 
cotidianului nostru socia- 
list... 

zăcu, ambasadorul României la 
Belgrad, Valentin Lipatti și Ion 
Ciubotaru, directori în M.A.E.

Din partea iugoslavă au luat parte 
Nikola Milicevici, adjunct al secreta
rului federal pentru afacerile externe, 
Petar Dodik, ambasadorul Iugoslaviei 
la București, și Bojidar Bukumirici, 
director adjunct în Secretariatul Fe
deral pentru Afacerile Externe.

Convorbirile s-au desfășurat într-o 
atmosferă tovărășească, de înțelegere 
reciprocă.

★
în aceeași zi, George Macovescu a 

oferit un dineu în onoarea lui Miloș 
Minici.

Au fost prezente oficialitățile ro
mâne și iugoslave care au participat 
la convorbiri.

în timpul dineului, desfășurat în
tr-o ambianță cordială, de caldă prie
tenie, cei doi miniștri de externe au 
toastat în sănătatea președinților 
Nicolae Ceaușescu și Iosip Broz Tito, 
pentru întărirea continuă a relațiilor 
de conlucrare frățească dintre po
poarele român și iugoslav.

(Agerpres)

Cronica zilei
Ministrul afacerilor externe al 

Noii Zeelande, Brian Edward Tal- 
boys, a transmis ministrului afaceri
lor externe al României, George Ma
covescu, mulțumiri pentru felicitările 
ce i-au fost adresate cu ocazia nu
mirii sale în această funcție.

vremea
Ieri în țară : Vremea s-a menținut re

lativ caldă. Cerul a fost variabil, mal 
mult noros în Maramureș, Crișana, 
Transilvania și Moldova. Au căzut nin
sori slabe, locale în Maramureș șl In 
localitățile Turda și Odorhei. Ceața a 
persistat în Banat și. pe alocuri, în ju
mătatea de est a Munteniei și în Do- 
brogea. Temperatura aerului, la ora 
14. oscila între minus 2 grade la Arad, 
Timișoara, Toplița, Joseni și Vizlru și 
11 grade la Calafat.

Meciul de tenis desfășurat la Ma
nila între echipele Filipinelor și In
diei, în cadrul „Cupei Davis“ — ediția 
1975/1976, s-a încheiat cu scorul de 
4—1 în favoarea oaspeților.

La Miami Beach (Florida) se des
fășoară în aceste zile tradiționalul 
turneu internațional de tenis pentru 
juniori dotat cu trofeul „Orange 
Bowl“. ,

Iată principalele rezultate înregis
trate în turul doi al probei mascu
line : Vasselin (Franța) — Rintanen 
(Finlanda) 6—0. 6—0 ; Elter țR.F. 
Germania) — Mabille (Elveția) 6—0, 
6—3 ; Redondo (S.U.A.) — Atfidrei 
Dîrzu (România) 6—2, 6—1 ; Mag- 
nelli (Italia) — Mitten (S.U.A.) 6—1, 
6—1.

...ȘI LA LUPTE
Ieri la Brașov au luat sfîrșit bina

lele campionatelor naționale sătești la

Carnet cultural
• „PURTÎND ÎN NOI ETER

NA ROMÂNIE". Este titlul unui 
spectacol de muzică și poezie 
patriotică prezentat recent la 
Reșița, cu participarea unor 
poeți, actori, formații muzicale, 
soliști de muzică populară din 
„Cetatea de Foc", București 
și din alte centre culturale ale 
țării. • DECADĂ A CULTURII 
la Caransebeș : sesiuni de co
municări științifice, simpozioa
ne, dezbateri și mese rotunde 
pe teme ca : „Tineretul — parti
cipant activ la construirea so
cietății socialiste multilateral 
dezvoltate în România", „Rolul 
femeii în societatea românească 
actuală", însoțite de spectacole 
muzical-coregrafice, întîlniri 
între scriitori și cititori, gale 
ale filmului, manifestări cu 
cartea etc. • TRECERE ÎN RE
VISTĂ a brigăzilor artistice de 
agitație din Valea Jiului, la 
Petroșani. Formațiile caselor de 
cultură Uricani și Petroșani, ale 
cluburilor miniere din Vulcan, 
Petrila și Lonea, precum și ale 
altor întreprinderi și instituții 
din zonă (Sindicatul sanitar din 
Vulcan, cooperativa meșteșugă
rească „Unirea" și I.C.S. Ali
mentara Petroșani) au fost 
răsplătite cu binemeritate a- 
plauze. • „STRIGARE PESTE 
SAT". Pe Valea Almașului (Hu
nedoara) se păstrează un stră
vechi obicei constînd în strigă
turile cu tîlc pe care și le adre
sează flăcăii de pe un deal pe 
altul : urări de bine pentru cei 
harnici, satire la adresa leneși
lor etc. Semnificațiile etice 
ale acestui obicei au inspirat 
artistului loan Șeu realizarea 
unui ansamblu sculptural în 
lemn, care constituie piesa cen
trală a expoziției deschisă re
cent de acest artist la Galeriile 
de artă din Deva. • „DE PE 
FIECARE PALMA DE PĂMÎNT 
— PRODUCȚII MAXIME". Con
siliile intercooperatiste din Te
leorman (de pildă, cele din 
Bogdana, Bragadiru și Peretu) 
folosesc aceste zile pentru a se

t V
PROGRAMUL I

16.00 Teleșcoală.
16.30 Curs de limba germană.
17,00 Telex.
17,05 Melodii populare din Mara

mureș, Oaș și Bucovina.
17.15 Atenție la... neatenție.
17,35 Din țările socialiste.
17.45 Enciclopedie pentru tineret.
18.15 Muzica — emisiune de ac

tualitate muzicală.
18.45 Universitatea TV.
19,20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal.

Tovarășa academician doctor ingi
ner Elena Ceaușescu, directorul ge
neral al Institutului Central de Cer
cetări Chimice, a primit, miercuri, pe 
prințesa Hala Alyassini, pe prințesa 
Homa Zanfard și pe prințesa Flora 
Sullivan Alyassini, care întreprind o 
vizită în țara noastră cu ocazia 
inaugurării liniei aeriene directe 
București—Kuweit.

în cursul întrevederii, oaspetele au 
formulat aprecieri elogioase asupra 
celor văzute în timpul șederii lor în

CU PRILEJUL INAUGURĂRII LINIEI AERIENE 
BUCUREȘTI — DAMASC — KUWEIT

Vizite ale delegațiilor din Siria și Kuweit
Miercuri, la amiază, generalul de 

armată Ion Ioniță, ministrul apărării 
naționale, împreună cu Traian Du- 
daș, ministrul transporturilor și tele
comunicațiilor, au avut o întrevedere 
cu delegația siriană, condusă de 
Noman Al-Zein, ministrul transpor-

★
Ministrul afacerilor externe, Geor

ge Macovescu, a primit pe Abdul 
Ghani al-Rafei, adjunct al ministru
lui afacerilor externe al R.A. Sirie
ne, aflat în țara noastră cu ocazia 
zborului inaugural București—Da
masc—Kuweit. Cu acest prilej a

★
în aceeași zi, generalul de armată 

Ion Ioniță a avut o întrevedere cu 
delegația kuweitiană, condusă de Al- 
Nasrallah, președinte al unei com
panii kuweitiene de turism și trans-

Tlmpul probabil pentru 26, 27 șl 28 
decembrie. In țară : Vreme in curs de 
răcire, începînd din nordul țării. Ce
rul va fi variabil, mal mult noros. Vor 
cădea precipitații locale, mal ales sub 
formă de lapovlță și ninsoare șl mai 
frecvente în nordul și estul țării, pre
cum și în zona de munte, unde vîntul 
va prezenta intensificări pînă la tare 
(70—80 km pe oră). Minimele vor fi 
cuprinse Intre minus 9 șl plus 1 grad, 
mai coborîte în ultimele două nopți, 
iar maximele vor urca ziua pînă la va
lori cuprinse între minus 5 și plus S 
grade. In București : Vreme In curs 
de răcire ușoară. Cer variabil, mal mult 
noros, favorabil ploii, cu tendința de a 
se transforma In lapovlță.

lupte. Pe primul loc în clasamentul 
final s-a situat echipa județului Pra
hova, urmată de cele ale județelor 
Neamț, Argeș și Bihor. Iată învingă
torii pe categorii de greutate : 56 kg 
— Giumali Salivian (Constanța) ; 62 
kg — I. Purcaru (Neamț) ; 68 kg — 
Ion Emilian (Olt) ; 76 kg — Florea 
Ene (Argeș) ; 87 kg — M. Trifan (Ga
lați) ; peste 87 kg — Carol Iza (Bi
hor).

PRONOEXPRES
NUMERELE EXTRASE 

LA TRAGEREA 
DIN 24 DECEMBRIE 1975

Extragerea I : 30 3 39 41 43 11.
Extragerea a Il-a : 27 31 24 18 45.
FOND GENERAL DE CIȘTIGURI: 

1 617 851 lei.

întîlni în adunări unde este 
analizată experiența înaintată. 
Expoziții de carte social-polltică 
și agrotehnică, de artă popu
lară locală, panouri ale frunta
șilor, grafice cu performanțe 
productive întîmpină partici- 
panții, care asistă apoi la con
cursuri artistice (cor, brigadă, 
dansuri, montaj literar-muzical, 
soliști vocali și instrumentali).
• O FOAIE VOLANTA in
titulată „Învățămîntul agro
zootehnic" a fost editată in 
județul Neamț. Tematici o- 
rientative, bibliografii, schim
buri de experiență, indica
ții metodice privind învăță- 
mîntul agrozootehnic, ca și 
un amplu documentar privind 
dezvoltarea agriculturii noastre 
în perspectiva noului cincinal — 
reprezintă sumarul acestei utile 
foi volante. • „BAIȚA DE SUB 
CODRU — 500 DE ANI". A- 
ceastă comună din Maramureș 
a trăit, recent, momente de 
frumoasă sărbătoare. Jumătatea 
de mileniu de atestare docu
mentară a prilejuit localnicilor 
evocarea bogatelor tradiții de 
muncă și luptă ale acestor me
leaguri, omagierea patriei so
cialiste, a partidului. O tele
gramă adresată C.C. al P.C.R., 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
cuprinde angajamentul „băițe- 
nilor de sub Codru" de a con
tribui, cu dragoste și rîvnă, la 
îndeplinirea Programului parti
dului, spre înflorirea societății 
noastre socialiste. • DUBAȘII 
din Răspig. Săvîrșin, Petriș 
și din satul Avram Iancu, co
muna Vîrfurile, călușerii de 
Anul Nou din Șicula, biză- 
răii din Bîrzava, turcile din Che- 
reluș, sorcova și călușerul copi
ilor din Bocsig, cerbul și plugu- 
șorul copiilor din Căpîlnaș »-au 
întîlnit, recent, într-un reușit 
Festival al obiceiurilor de iarnă, 
pe scena Teatrului de stat din 
Arad.

Corespondenții „Scînteii*

20,00 Documentar TV : Economia 
românească la confluență de 
cincinale (III).

20,20 Voci, șlagăre, succese.
21.30 Revista literar-artistică TV 1 

,,Confirmări — perspective*.
22,10 24 de ore.
22.30 închiderea programului.

PROGRAMUL II

20,00 Concert simfonic. Concertul 
orchestrei de studio a Ra- 
dloteleviziunil. Dirijor : Pie
tro Argento (Italia). Solist: 
Piotr Paleczny (Polonia).

22,00 Pagini de umor : Ce vrăji a 
mai făcut nevasta mea.

22,25 închiderea programului. 

țara noastră, asupra realizărilor ob
ținute de poporul român. în contextul 
general al bunelor relații româno- 
kuweitiene, a fost exprimată dorin
ța ca și în viitor colaborarea dintre 
cele două popoare să se extindă tot 
mai mult, să se intensifice vizitele 
reciproce, schimbul de experiență în 
diferite domenii.

întrevederea s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială, de caldă prie
tenie.

turilor al Republicii Arabe Siriene, 
care ne vizitează țara cu prilejul zbo
rului inaugural pe ruta București— 
Damasc—Kuweit.

La întrevedere a luat parte și 
Walid Al Moualem, ambasadorul Re
publicii Arabe Siriene la București.

★
avut loc o convorbire cu privire la 
evoluția favorabilă a relațiilor bila
terale româno-siriene și la unele 
probleme ale vieții internaționale, 
în special cele referitoare la situația 
din Orientul Apropiat.

★
porturi aeriene, care se află în vi
zită în țara noastră cu prilejul zbo
rului inaugural pe ruta București — 
Damasc— Kuweit.

(Agerpres)

A apărut:

„ERA SOCIALISTĂ"
nr. 24/1975

Revista se deschide cu edito
rialele „Obiective însuflețitoare 
ale programului de înflorire e- 
conomică și socială a țării" și 
„în interesul poporului român, 
al cauzei păcii și colaborării in
ternaționale". în continuare sînt 
publicate articolele : „Revoluția 
tehnologică în chimie" de Mi
hail Florescu, „Dialectica dez
voltării multilaterale a orîndui- 
rii socialiste" de Andrei Sida și 
Ion Iuga, „Planificare — concept 
și acțiune" de Teodor Brateș, 
„Valorificarea patrimoniului mu
zical românesc și unele aspecte 
ale probității științifice" de Vio
rel Cosma și „Stabilitatea forței 
de muncă în agricultura de stat" 
de Maria Fulea și Petruș Ale- 
xandrescu.

Rubrica CONSULTAȚII cu
prinde articolul „Rolul statului 
in indeplinirea obiectivelor eta
pei istorice actuale a societății 
noastre socialiste" de loan Ce- 
terchi. La rubrica ȘTIINȚĂ-IN- 
VAȚAMÎNT sînt inserate artico
lele „Cunoașterea personalității 
și opțiunea profesională" de 
Mircea Ifrim și „Predarea știin
țelor sociale și rolul lor forma
tiv educativ" de loan Bindea. 
Din sumar mai semnalăm arti
colele „70 de ani de Ia primul 
Congres al socialiștilor români 
din Transilvania" de loan Gre- 
cu și „Cursa înarmărilor nuclea
re — amenințare gravă la adre
sa păcii și securității internațio
nale" de Sergiu Veronâ, publi
cate la rubricile PAGINI DE 
ISTORIE și, respectiv, VIAȚA 
INTERNAȚIONALA. în conti
nuare. revista conține rubricile 
„CĂRȚI ȘI SEMNIFICAȚII" și 
„REVISTA REVISTELOR".

De la C.E.C.
Casa de Economii și Consem- 

națiuni aduce la cunoștința celor 
interesați că unitățile sale din 
întreaga țară primesc pînă 
miercuri 31 decembrie a.c. inclu
siv depuneri pe librete de eco
nomii pentru turism în vederea 
participării la tragerea Ia sorți 
pentru trimestul I 1976.

De asemenea, pînă la 31 de
cembrie a.c. inclusiv se emit li
brete de economii pentru con
struirea de locuințe și librete de 
economii cu ciștiguri în materia
le de construcții, care asigură 
titularilor dreptul de a participa 
la tragerile la sorți pentru tri
mestrul I 1976.

Tragerile la sorți pentru tri
mestrul IV 1975 ale acestor li
brete de economii vor avea loc 
la data de 23 ianuarie 1976 în 
Capitală la clubul Finanțe-bănci.

La tragerea la sorți a librete
lor de economii pentru turism 
se vor acorda ciștiguri în 
excursii în U.R.S.S., R.P. Chi
neză, R.P.D. Coreeană, precum 
și excursii individuale în străi
nătate, pentru care titularii li
bretelor cîștigătoare primesc la 
cerere, prin organele Ministeru
lui Turismului, o parte din va
loarea ciștigului în valuta țări
lor în care se deplasează.

La celelalte două trageri la 
sorți se acordă ciștiguri în ma
teriale de construcții și, respec
tiv, ciștiguri în bani.

Cei interesați sînt invitați să 
ia parte la efectuarea lor.

Casa de Economii și Consem- 
natiuni face cunoscut celor care 
doresc să participe la tragerile 
la sorti pentru trimestrul I 1976 
ale libretelor de economii cu do- 
bîndă și ciștiguri în autoturisme 
că pot efectua la unitățile C.E.C. 
depunerile necesare pînă 
miercuri 31 decembrie a.c. in
clusiv.

De asemenea, Casa de Econo
mii și Consemnațiuni face cu
noscut că tragerile la sorți pen
tru trimestrul IV 1975 ale libre
telor de economii cu dobîndă șl 
ciștiguri în autoturisme vor 
avea loc astfel : la data de 29 
ianuarie 1976, ora 16,30, tragerea 
la sorți pentru libretele emise 
de unitățile C.E.C. din Capitală, 
la care se vor acorda 159 de 
autoturisme Dacia 1 300 ; la data 
de 30 ianuarie 1976, ora 16.30, 
tragerea la sorți pentru libretele 
de economii emise de unitățile 
C.E.C. din țară, la care se vor 
acorda 558 de autoturisme Dacia 
1 300.

în total, la aceste trageri Ia 
sorți se vor acorda 717 autoturis
me Dacia 1 300.

Ambele trageri la sorți vor 
avea loc în Capitală în sala clu
bului Finanțe-bănci din strada 
Doamnei nr. 2. Cei interesați 
sînt invitați să ia parte la efec
tuarea lor.
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Guvernul portughez va continua să acționeze 
pentru înaintarea țării pe calea democrației"
B

>11

Un discurs radiotelevizat al premierului Azevedo
LISABONA 24 (Agerpres). — în- 

tr-un discurs radiotelevizat rostit cu 
prilejul încheierii anului, primul mi
nistru portughez, Jose Pinheiro de 
Azevedo, a declarat că în momentul 
de față Portugalia trebuie să-și con
centreze atenția cu prioritate asupra 
problemelor sale economice, relatea
ză agenția A.N.O.P. El a subliniat 
că cel de-al șaselea guvern provizo
riu al Portugaliei, fidel programului 
politic preconizat, va continua să ac
ționeze pentru înaintarea țării pe

drumul democrației, spre socialism. 
Premierul Azevedo a menționat că, 
în prezent, trebuie să se acționeze în 
trei principale direcții : 
producției și reducerea 
eliminarea dezechilibrelor economice 
care contribuie la agravarea infla
ției și a deficitului balanței de plăți, 
precum și evitarea inegalității în 
distribuirea veniturilor, acordîndu-se 
prioritate păturilor celor mai defa
vorizate ale populației.

relansarea 
șomajului,

Up mesaj al Consiliului Revoluției al Portugaliei
Cu prilejul încheierii anului, Con

siliul Revoluției a adresat poporului 
portughez un mesaj în care se face 
un bilanț al cuceririlor obținute în 
ultima perioadă, evocînd, totodată, 
problemele care confruntă în prezent 
țara. Documentul transmis de agen
ția A.N.O.P. apreciază anul 1975 ca 
unul dintre cele mai bogate în eve
nimente din întreaga istorie a Portu
galiei.

Mesajul evocă patriotismul, devo
tamentul și conștiința politică pe care 
poporul portughez a știut să le păs
treze în perioade dificile și grave. 
Aceasta va constitui principala ga-

Oranție a menținerii revoluției pe 
linie politică corectă.

Documentul se referă, în conti
nuare, la dificultățile care vor tre
bui depășite, arătînd că cea mai 
mare parte dintre acestea sînt con
secința inevitabilă a activității regi
mului anterior și a perioadei de tran
ziție către o societate nouă. „Nu se 
poate construi o țară fără a trece 
printr-o fază de sacrificii mari. So
cietatea nouă astfel construită va fi 
mai dreaptă și mai liberă — acestea 
fiind marile obiective pentru care 
va trebui să luptăm împreună".

Pînâ la 25 aprilie 1976 alegeri pentru Adunarea legislativa
Un comunicat dat publicității 

miercuri, la Lisabona, informează că 
guvernul Portugaliei a hotărît orga
nizarea de alegeri pentru Adunarea 
legislativă a țării pînă la 25 aprilie

1976. Forul legislativ suprem din 
Portugalia urmează a fi convocat în 
conformitate cu prevederile noii Con
stituții, ce va fi elaborată de depu
tății Adunării Constituante.

U Kekkonen despre Conferința
pentru securitate și cooperare în Europa

HELSINKI 24 (Agerpres). — înche
ierea cu succes a Conferinței pentru 
securitate și cooperare în Europa, la 
cel mai înalt nivel, constituie cel mai 
semnificativ eveniment international 
al anului 1975 pentru popoarele euro
pene — a declarat, în cadrul unui in
terviu, președintele Finlandei, Urho 
Kekkonen. Conferința are, de aseme
nea, o mare semnificație pentru în
treaga lume. Scopul acestei reuniuni

a fost crearea unui sistem de secu
ritate generală în Europa. Ne expri
măm speranța că, în urma documen
telor adoptate la cel mai înalt nivel, 
pacea pe continentul nostru se va 
consolida, iar destinderea va deveni 
un factor permanent al relațiilor in
ternaționale.

Actul final adoptat constituie un 
program ce prefigurează viitorul Eu
ropei.

Naționalizarea industriei petroliere a Venezuelei 
va intra in vigoare la începutul anului viitor

Declarația președintelui Carlos Andres Perez

ORIENTUL APROPIAT
• Reuniunea Comitetului Executiv al Organizației pentru Elibe
rarea Palestinei • Ședința Consiliului Național Palestinean © Si

tuația din Liban
DAMASC 24 (Agerpres). — La Da

masc a avut loc, marți, o reuniune a 
Comitetului Executiv al Organizației 
pentru Eliberarea Palestinei, sub 
președinția lui Yasser Arafat, și o 
ședință a Consiliului Național Pales- 
tinean, condusă de Khaled Fahoum, 
președintele C.N.P.

Scopul celor două reuniuni, care 
au continuat miercuri, este stabili
rea poziției palestinene față de prin
cipalele probleme ale actualității din 
Orientul Mijlociu, și îndeosebi ela
borarea poziției O.E.P. la viitoarea 
reuniune de la 12 ianuarie a Con
siliului de Securitate, la care ea este 
invitată să participe.

BEIRUT 24 (Agerpres). — Carac
teristica principală înregistrată 
miercuri în evoluția situației din Li
ban a constituit-o creșterea număru
lui de persoane răpite. în același 
timp, în cartierele Achrafieh 
Barbir din Beirut au avut loc 
schimburi de focuri. Agențiile 
presă notează că străzile capitalei 
baneze sînt în continuare pustii, 
activitatea comercială și economică 
este paralizată.

La Zahle și Tripoli au avut loc noi 
schimburi de focuri între grupările 
rivale, situația fiind caracterizată 
drept „încordată".

$1 noi 
de 
li- 
iar

SESIUNEA ADUNĂRII
R. S. F. IUGOSLAVIA
BELGRAD 24. — Corespondentul 

nostru transmite : Sesiunea Adunării 
R. S. F. Iugoslavia a aprobat rezo
luția cu privire la politica de 
dezvoltare economică și socială a 
Iugoslaviei în anul 1976. în rezoluție 
șe prevede o creștere a produsului 
social cu 5,5 la sută. în acest cadru 
producția industrială va înregistra un 
spor de 6 la sută, iar cea agricolă 
de 4 la sută.

Adunarea R. S. F. Iugoslavia a 
adoptat, de asemenea, bugetul fede
ral pe anul 1976.

Plenara C.C. al P.C.
din ia

TOKIO 24 — Corespondentul Ager
pres transmite : La Tokio s-au în
cheiat lucrările Plenarei a VII-a a 
C.C. al Partidului Comunist din Japo
nia, care a aprobat raportul Prezidiu
lui C.C. și concluziile prezentate de 
șeful secretariatului. Totodată, a fost 
adoptat în unanimitate documentul 
intitulat „Punct de cotitură în poli
tică postbelică și semnificația alege
rilor generale — apelul în vederea 
înaintării P.C.J., pentru o adevărată 
salivare națională și progres". Plenara 
a adoptat, de asemenea, „Rezoluția 
asupra lunilor marii campanii pen
tru apărarea nivelului de trai al po
porului, salvare națională și progres, 
pentru înaintare în toate alegerile și 
pentru îndeplinirea planului de trei 
ani- privind construcția de partid", 
precum și alte rezoluții.

Comuniști arestați

R. P. MONGOLĂ

întrecerea socialistă

în întîmpinarea 
Congresului partidului
ULAN BATOR 24 (Agerpres). — 

La Ulan Bator a fost dată publicită
ții Hotărîrea C.C. al P.P.R.M., Con
siliului de Miniștri și Consiliului 
Central al Sindicatelor cu privire la 
întrecerea socialistă pentru îndeplini
rea cu succes și depășirea sarcinilor 
planului de dezvoltare a economiei 
naționale și culturii pe anul 1976. 
Hotărîrea face un apel la toți oame
nii muncii să participe activ la în
trecerea în muncă și să întîmpine cu 
noi realizări Congresul al XVII-lea 
al P.P.R.M. și a 55-a aniversare a 
Revoluției Populare.

Manifestări consacrate aniversării
proclamării Republicii in România

în numeroase țări ale lumii au con
tinuat manifestările consacrate celei 
de-a 28-a aniversări a proclamării 
Republicii în România.

La tipografia „Krasnîi proletarii" 
din Moscova, membru colectiv al A- 
sociatlei de prietenie sovieto-română 
(A.P.S.R.), a avut loc o adunare festi
vă. Au participat membri ai condu
cerii centrale a A.P.S.R., activiști ai 
asociației, funcționari din M.A.E., 
muncitori, ingineri și tehnicieni. Au 
fost prezenți Gheorghe Colț, minis
tru consilier al Ambasadei României 
în Uniunea Sovietică, și membri ai 
ambasadei.

Despre semnificația evenimentului 
au vorbit G. G. Sotnikov, adjunct al 
ministrului construcțiilor de mașini 
grele, energetice și de transport al 
U.R.S.S., vicepreședinte al conduce
rii centrale a A.P.S.R., și Crăciun

Gută, consilier al Ambasadei române 
din Moscova.

★
La Ankara a avut Ioc, sub patro

najul Ministerului Culturii din Tur
cia, vernisajul unei expoziții de 
tură românească contemporană.

Grupînd lucrările unor artiști 
noscuți în țara noastră și peste 
tare, printre care Ion Pacea, Con
stantin Piliuță, Ion Musceleanu și 
alții, expoziția se bucură de un fru
mos succes.

pic-

cu- 
ho-

★
O expoziție de carte, grafică și fo

tografie românească s-a deschis șl 
la Universitatea Filipinelor din Los 
Banios.

La vernisaj au participat reprezen
tanți ai Ministerului Educației și Mi
nisterului Informațiilor Publice din 
Filipine, cadre didactice, studenți.

(Agerpres)

Cu prilejul sesiunii Comisiei mixte
guvernamentale româno - bulgare

DE PRETUTINDENI
• DIPLOME INUTILE, 

în capitala Italiei se înregis
trează, în ultimul timp, o ade
vărată epidemie de șomeri... cu 
diplomă. Numărul titraților 
proaspăt absolvenți ai instituții
lor de învățâmînt a atins 50 000. 
Pentru ocuparea celor 340 de 
posturi vacante de învățători au 
fost primite 13 000 de cereri, iar 
pentru 500 locuri de funcționari 
libere în instituțiile de stat au 
fost făcute peste 20 000 de soli
citări.

• UNIVERSITATEA PĂ
RINȚILOR. Una 11111 instltu- 
țiile de învățămînt „facultativ" 
cele mai populare din capitala 
Poloniei, „Universitatea mame
lor și taților", iși sărbătorește 
un sfert de veac de existență. 
Aici, părinții ascultă prelegeri 
despre educarea oopiilor în fa
milie, primesc consultații din 
partea pedagogilor și psihologi
lor de frunte din țară. Sint 
foarte des solicitate sfaturi des
pre modul în care părinții îșl 
pot ajuta copiii să-și pregă
tească lecțiile.

SOFIA 24 — Corespondentul Ager
pres transmite : Tovarășul Leonte 
Răutu, membru al Comitetului Poli
tic Executiv al C.C. al P.C.R., pre
ședintele părții române în Comisia 
mixtă guvernamentală româno-bul- 
gară de colaborare economică și teh- 
nico-științifică, care se află în Bul
garia cu prilejul celei de-a XlI-a se
siuni a comisiei, a vizitat, miercuri,

obiective industriale și social-cultu- 
rale din orașul Plovdiv.

în timpul vizitei, a fost însoțit de 
Ivan Abagiev, ambasadorul R.P. Bul
garia la București, și Țvetan Țenkov, 
vicepreședinte al C.S.P. al R.P.B.

A fost prezent, de asemenea, am
basadorul României la Sofia, Trofin 
Simedrea.

în aceeași zi, tovarășul Leonte 
Răutu a plecat spre patrie.

• RECORD FILATE
LIC. La ultima licitație din 
Hamburg a fost oferită suma 
de 130 000 mărci vest-germane 
pentru timbrul emis în 1851 de 
misionarii catolici în insula Ha
waii. Emisia respectivă a cu
prins numai... 11 asemenea tim
bre. Se consideră că acest 
exemplar a stabilit recordul 
prețurilor de achiziție. Nume-,

#1
preșui'iivr ue avui&i tiv. «uuic- 
roși amatori contestă însă acești ’’’ 
reoord.

agențiile de presă transmit:
Crearea unui comitet 

special pentru amnistie, 
conceput să centralizeze cererile de 
amnistiere pe care instituțiile sau per
soanele particulare le adresează șefu
lui statului a fost anunțată marți la 
Madrid. Instituirea acestui comitet a 
fost sprijinită de asociațiile de femei, 
profesionale, religioase, de mișcările 
sindicale și politice neoficiale, hotărî- 
rea fiind anunțată de soția lui Luis 
Lucio Lobato, unul dintre conducăto
rii Partidului Comunist din Spania, 
care este deținut 'de aproape 24 de ani.

R.P. Ungară 8 gtabIlit relațil 
diplomatice la nivel de ambasadă cu 
Republica Populară Angola — 
mează agenția M.T.I.

infor-

CARACAS 24 (Agerpres). — Pre
ședintele Venezuelei, Carlos Andres 
Perez, a declarat, cu prilejul unei 
întîlniri cu o delegație a Congresului 
National, că guvernul său a preferat 
să negocieze cu întreprinderile stră
ine naționalizarea industriei petro
liere, demonstrînd astfel că este po
sibilă o eficientă apărare a suverani
tății asupra resurselor naționale fără 
a se ajunge la confruntare. Naționa
lizarea industriei petroliere — a spus 
el — va intra în vigoare de la 1 ia
nuarie 1976, desfășurarea negocieri
lor pentru a ajunge la această mă
sură urmărind atingerea a două 
obiective principale : deplina satisfa
cere a intereselor naționale și evi
tarea pericolului confruntărilor. Acest

ultim element — a arătat președin
tele Perez — constituie o etapă dis
tinctă în relațiile dintre țările dez
voltate și cele în curs de dezvoltare 
și din acest punct de vedere Vene
zuela a contribuit la degajarea unor 
noi modalități de conviețuire auten
tică între cele două grupuri de state.

Pe de altă parte, referindu-se la 
preluarea de către stat a controlului 
asupra industriei fierului, șeful sta
tului venezuelean a reamintit că a- 
ceastă ramură economică, naționali
zată cu un an în urmă, a adus țării 
venituri cu mult superioare celor 
atinse în ultimul an de existentă a 
concesiunilor străine, în pofida unei 
sensibile diminuări a producției de 
minereu de fier.

în Uruguay

MONTEVIDEO 24 (Agerpres). — 
Autoritățile militare și polițienești 
urugiiayene au făcut cunoscută ares
tarea,) în cursul ultimei săptămîni, a 
mai inultor persoane acuzate de a 
face parte dintr-o rețea a Partidului 
Comiinist din Uruguay, scos în afara 
legii i din septembrie 1973 — anunță 
agențiile Associated Press și France 
Pressțe. La o conferință de presă, re
prezentanții autorităților militare — 
citați de agenția A.P. — au precizat 
că printre cei arestați se află Jose 
Luis Massera, membru al conducerii 
P. C. din Uruguay, și numeroși acti
viști de partid.

Un acord sovieto-cana- 
dîan ln Pr°blemele pescuitului a 
fost semnat la Ottawa. Se prevede 
crearea unei comisii consultative 
mixte pentru problemele pescuitului 
în zona de nord-vest a Oceanului A- 
tlantic și a unei reprezentante a 
Ministerului Gospodăriei Piscicole al 
U.R.S.S. în Canada.

Ministrul afacerilor 
teme al Austriei, Erich Biel- 
ka, și-a încheiat vizita oficială în
treprinsă la Tel Aviv la invitația 
omologului său israelian, Yigal Al- 
lon. Cei doi miniștri au semnat un 
acord cu privire la schimburile știin
țifice dintre țările lor. Erich Bielka 
a subliniat că întrevederile avute cu 
autoritățile israeliene au fost foarte 
utile.

ex

marine și submarine dintre cele două 
țări — informează agenția Inter 
Press Service. Luînd cuvîntul cu 
prilejul ceremoniei, ministrul colum
bian al relațiilor externe, Indalecio 
Lievano Aguirre, a subliniat că a- 
cordul deschide noi posibilități de 
dezvoltare a relațiilor bilaterale. Cele 
două state, alături de celelalte na
țiuni caraibiene, a spus el, vor pu
tea colabora strîns în apărarea re
surselor lor naturale și în dezvolta
rea raporturilor economice și comer
ciale interzonale.

LIMA

într-o declarație dată pub11’ 
cității marți la Bruxelles, Comisia 
C.E.E. califică recentele măsuri bri
tanice de restrîngere a importurilor 
drept „inoportune în actuala situație 
economică internațională și suscepti
bile să

Președinte al Adunării 
Naționale a Turciei “fost re- 
ales Kemal Guven. Alegerea, inter
venită după 48 de tururi de scrutin 
organizate intr-un interval de 54 de 
zile, a fost posibilă în urma acordu
lui intervenit între Partidul Repu
blican al Poporului și Partidul Drep
tății cu privire la alegerea președin
ților celor două 
mentului.

camere ale parla-

genereze o reacție în lanț".

Guvernele Columbiei șl 
Ecuadorului 
schimbul actelor de ratificare a acor
dului privind delimitarea zonelor

au procedat la

In comunicatul comun 
dat publicității la Doha, la încheie
rea vizitei în Emiratele Arabe Unite 
a emirului Quatarului, Kalifa Bin 
Hamad al Thany, se arată că în con
vorbirile pe care acesta le-a avut cu 
Zayed Bin Sultan Al-Nahyan, pre
ședintele Emiratelor Arabe Unite, 
s-a convenit asupra consolidării coo
perării bilaterale ,în diverse domenii 
economice. Cele două părți au rele
vat necesitatea realizării de pași po
zitivi în direcția securității și stabili
tății în zona golfului. Referindu-se 
la situația din Orientul Mijlociu, do
cumentul subliniază dorința celor 
două părți de a se aplica rezoluțiile 
Consiliului de Securitate, care pre
văd retragerea Israelului din terito
riile arabe ocupate și recunoașterea 
drepturilor legitime ale poporului 
palestinean.

• ÎNCETUL CU ÎNCE
TUL. Cu prilejul trecerii ofi
ciale în S.U.A. de la sistemul 
de măsurare anglo-saxon la 
sistemul metric, s-a amintit că 
intenția unei asemenea reforme 
datează încă de acum aproape 
200 de ani. într-adevăr, la 8 ia
nuarie 1790, președintele George 
Washington propunea, în pri
mul său mesaj către Congresul 
american, utilizarea, în locul 
unităților de măsură de origine 
anglo-saxonă, a celor din siste
mul decimal, mai răspîndit în 
lume. Cit despre „saltul" de la 
picior (0,3 m) la metru, interve
nit în S.U.A. după atîta vreme, 
se precizează că va fi efectuat 
treptat în următorii 10 ani, pe 
baze voluntare, urmînd a fi nu
mită o comisie specială care să 
coordoneze și să sincronizeze 
conversiunea la sistemul 
în diversele sectoare ale 
miei.

metric 
econo-

• AVATARURILE 
MULUI „CASANOVA

DE LA CORESPONDENȚII NOȘTRI:
. ‘__ i______ ___ ;_ *______ ____ Intensificarea represiunilor

0 inițiativa importantă pentru
consolidarea procesului revoluționar

Evenimentul central 
al actualității politice 
peruane il constituie 
elaborarea proiectului 
de platformă a „Fron
tului de apărare a re
voluției". Ideea creării 
unui cadru instituțio
nal de sprijinire a pre
facerilor revoluționare 
s-a născut din iniția
tiva ligilor țărănești a- 
filiate la Confederația 
națională agrară, cea 
mai largă organizație 
populară din țară. Cu 
puține zile in urmă, in 
localitatea Tarapoto a 
avut loc o mare adu
nare, cu care pri
lej a fost prezentat 
proiectul de platfor
mă care fixează obi
ectivele, precum și 
căile și mijloacele de

acțiune ale frontului^ 
Frontul se conturează 
ca o mișcare de masă 
ce iși propune să mi
liteze, in mod organi
zat, pentru înfăptuirea 
obiectivelor antiimpe- 
rialiste ale procesului 
revoluționar peruan, 
pentru „transformarea 
Perului într-o societa
te socialistă, în care 
să nu existe nici ex
ploatați, nici exploata
tori".

In acest cadru, fron
tul va acționa in ve
derea recuperării de
pline a resurselor na
turale ale țării, afir
mării plenare a suve
ranității naționale, în
lăturării dominației 
grupurilor minoritare 
care au exploatat și

asuprit in trecut ma
rea majoritate a popu
lației țării. In acest 
scop, se subliniază în
semnătatea aplicării 
cu consecvență a poli
ticii de trecere in mi
na întregului popor a 
principalelor forțe de 
producție, a înfăptuirii 
pînă la capăt a refor
mei agrare, ca instru
mente esențiale" pentru 
acele transformări 
structurale de care are 
nevoie Peru, in con
textul în care împotri
virea forțelor reacțio
nare necesită, după 
cum se arată în pro
iectul de platformă, 
mobilizarea activă și 
organizată a maselor.

Eugen POP

măsuri figurează, de 
asemienea, hotărîrea 
de / a se introduce 
„controlul selectiv la 
unele importuri", ceea 
ce, după cum s-a ară
tat, va avea ca rezul
tat „reducerea sub
stanțială a importuri
lor ; în anul viitor". 
Reprezentanții guver
nului au subliniat că 
programul prezentat 
„are un scop limitat", 
și anume „să reducă 
efectele recesiunii 
pentru acele grupuri 
de cetățeni care au 
cel mai mult de sufe
rit în prezent". Nu
mai că această opinie 
nu a fost împărtășită 
de multi deputați. Sir

Geoffrey Howe arăta, 
de pildă, că propune
rile înaintate repre
zintă „un răspuns 
modest față de gravi
tatea situației".

Ce-i drept, guvernul 
a invocat ca argument 
in favoarea sa faptul 
că „rata inflației, deși 
se menține foarte 
înaltă, a marcat o oa
recare stagnare în ul
timele trei luni". „Cu 
ce preț ?“ — se întrea
bă săptămînalul „TRI
BUNE", care 
în continuare 
deputatului 
Skinner :

citează 
opinia 
David 

,Prin plasa
rea greutăților pe spi
narea celor ce mun
cesc și printr-un nu-

măr de 1,2S milioane 
de șomeri".

Majoritatea comen
tatorilor de presă îșl 
exprimă părerea că 
această situație nu se 
va schimba cînd de
putății se vor reîn
toarce din vacanță. 
„Se așteaptă, scrie 
în acest sens „GUAR- 
DIAJN", ca anul viitor 
nivelul de trai să în
registreze o scădere de 
2,6 la sută, iar șoma
jul să crească la 
1 750 000 de oameni. 
După cum se vede, 
previziuni sumbre.

N. PLOPEANU

LONDRA

Previziuni sumbre la sfirșit de an
Parlamentul britanic 

și-a încheiat în aces
te zile „minisesiunea 
de toamnă", cum o de
numește presa londo
neză, urmînd să-și re
ia lucrările la 12 ia
nuarie. Dar în timp ce 
membrii Camerei Co
munelor și ai Came
rei Lorzilor au intrat 
în vacantă, probleme
le pe care le-au dez
bătut și cărora au în
cercat să le afle solu
ții continuă să se 
mențină pe agenda ac
tualității.

Privită prin prisma 
tematicii abordate,
sesiunea încheiată
(care a durat numai o 
lună) a fost domina
tă de problematica e- 
conomică. în Camera 
Comunelor s-au des
fășurat dezbateri fur
tunoase asupra difi
cultăților ce confruntă 
industria britanică, pre
cum și asupra altor 
teme arzătoare, ca in
flația, creșterea șoma
jului și a preturilor, 
deficitul balanței de 
plăți. Concluziile mi
nistrului finanțelor.

Denis Healey, în legă
tură cu toate aceste 
probleme au fost de
parte de a fi îmbucu
rătoare. Iștă doar cîte- 
va din remarcile sale : 
„rata inflației continuă 
să fie mai înaltă decît 
în țările care constituie 
principalii noștri com
petitori" ; „nivelul ac
tual al șomajului este 
mai ridicat decît ori- 
cînd în cursul actualei 
generații" ; vor mai 
trece multe luni pînă 
cînd situația va putea 
marca o oarecare sta
bilizare"...

Din dezbateri a re
ieșit clar, așa cum 
sublinia și deputatul 
Cyril Smith, că, „în 
momentul de față se 
poate face prea puțin 
pentru redresarea e- 
conomiei britanice... 
tot ceea ce putem rea
liza este să încercăm 
să slăbim, întrucîtva, 
efectele dezastruoase 
ale recesiunii".

Tocmai acest 
și-a propus să-1 
tingă „pachetul
măsuri" prezentat de 
guvernul Wilson și a-

scop 
a- 
de

WASHINGTON

Insula spațială: de la utopie
la proiecte realizabile
de 28 de 
americani, 

economiști, 
ingineri și

antipopulare în Rhodesia
LONDRA 24 (Agerpres). — La 

Londra a fost dat publicității un ra
port al Mișcării britanice împotriva 
apartheidului, în care se arată că, 
în ultimul timp, autoritățile rasiste 
rhodesiene au intensificat represiu
nile împotriva militantilor pentru 
drepturile populației africane ma
joritare. Regimul lui Ian Smith, se 
arată în raport, a început să recurgă 
Ia execuții secrete în luna aprilie a 
acestui an. De atunci, in Rhodesia 
au fost executate aproximativ 20 de 
persoane.

Prima sesiune a Adunării 
Populare Supreme 

a R.P.D. Laos
VIENTIANE 24 (Agerpres). — La 

Vientiane au început lucrările primei 
sesiuni a Adunării Populare Supreme 
a Republicii Populare Democratice 
Laos.

în cuvîntul de deschidere rostit de 
președintele Adunării Populare Su
preme. Sufanuvong, sint relevate 
sarcinile care revin adunării în re
gimul republican, democratic și 
popular instaurat în Laos. Sarcina 
primordială a tuturor membrilor a- 
dunării, a întregii națiuni laoțiene 
este de a edifica un Laos pașnic, in
dependent, democratic, unificat.

FIL-
u

Din nou incertitudine în ce pri
vește realizarea filmului „Casa
nova", în regia reputatului Fe
derico Fellini. După ce, cum se 
știe, în august o parte din ma
terialul filmat fusese sustras, 
Fellini reușind, ulterior, să re
facă secvențele lipsă și să reia 
turnările, deunăzi producătorul 
Alberto Grimaldi a făcut cunos
cută hotărîrea sa de a suspenda 
filmările, din motive financiare, 
„Casanova" fiind apreciată de pe 
acum ca una din cele mai cos
tisitoare pelicule din istoria ci
nematografului. Se speră totuși 
in realizarea, pînă la urmă, a 
unui compromis între producă
tor și regizor, pentru ca avata
rurile filmului să aibă finalul 
dorit : reprezentarea pe ecrane.

PROBLEME ECONOMICE
PE MERIDIANELE GLOBULUI

de parlament 
de a lua va- 
Este vorba, 

altele, de a se 
fonduri supli-

doptat 
înainte 
cântă, 
printre 
aloca 
mentare pentru „crea
rea 
sau 
cru 
cu 
pildă, guvernul a in
tervenit direct prin- 
tr-un ajutor de 162 
milioane lire pentru a 
salva de faliment su
cursala din Marea Bri
tanie a firmei Chrys
ler și a evita în acest 
fel concedierea celei 
mai mari părți a ce
lor peste 70 000 de sa- 
lariati ai firmei. Nu
mai că această măsu
ră a provocat nemul
țumiri chiar în rîndu- 
rile unor deputati ai 
partidului laburist de 
guvernămînt. „Guver
nul, a declarat Eric 
Heffer, trebuia să 
procedeze la naționa
lizarea industriei au
tomobilelor în întregi
me și nu să facă ca
douri unei companii 
cu caracter american".

în același pachet de

de noi posturi" 
„menținerea la lu- 
a celor amenințați 
concedierea". De

Un grup 
cercetători 
fizicieni, 
sociologi, 
constructori de vehicu
le spațiale, au elabo
rat, sub auspiciile Aso
ciației naționale pen
tru cercetarea spațiu
lui cosmic (N.A.S.A.), 
proiectul primei insule 
spațiale destinate a a- 
sigura condiții de trai 
unei populații de 
de oameni și de 
porta, totodată, 
Terra însemnate 
tități de energie 
trică.

Grupul celor 28 a- 
preciază că insula tre
buie să aibă forma u- 
nei roți cu diametrul 
de peste 1 600 de me
tri. Populația iși va 
duce existența în inte
riorul unui imens tub 
de aluminiu, care se 
va roti în jurul axei 
sale o dată pe minut, 
pentru a crea o forță 
gravitațională similară 
celei de pe Pămint.

Cercetătorii, care 
susțin că proiectul lor 
poate fi realizat în 15— 
25 de ani, consideră că 
insula cosmică va tre
bui plasată în vîrful 
unui imaginar triunghi 
isoscel, celelalte două 
puncte fiind reprezen
tate de Terra și Sele
ne, față de care se va 
găsi la aceeași distan
tă : 240 000 mile. în 
acest punct atracția

coloniei 
adă- 
două 

tip 
două

10 000 
a ex- 

spre 
can- 
elec-

gravității Lunii și Pă- 
mintului este egală cu 
zero.

Interiorul 
tubulare poate
posti în lățime 
reactoare Boeing 
Jumbo-747 sau 
supertancuri petrolie
re. Colonia spațială 
proiectată ar urma să 
dispună de toate con
dițiile pentru desfășu
rarea unei vieți nor
male, inclusiv de cul
turi agricole, plantații, 
parcuri de distracții, 
grădini cu flori etc. 
Aerul va fi purificat 
continuu printr-un sis
tem 
mai 
oraș 
pele 
„reciclate", recăpătin- 
du-și la infinit calită
țile potabile.

Echipamentul și ma
terialele necesare con
struirii insulei cosmi
ce ar urma să fie expe
diate cu ajutorul unor 
rachete spre un atelier 
spațial, unde vor lucra 
un grup de 2 000 de 
tehnicieni specialiști 
în construcții cosmice. 
La construirea insulei 
spațiale se vor putea 
folosi și resursele Se- 
lenei. Un grup mic de 
selenauți ar putea dis
loca și transporta în 
direcția coloniei mari 
cantități de sol sele
nar, care ar putea fi 
adunat la un centru

de filtre și va fi 
curat ca in oricare 
de pe Pămint. A- 
uzate vor putea fi

de colectare și prelu
crare de minereuri. O 
parte din metale și 
minereuri, precum și 
carbonul, oxigenul, hi
drogenul și nitrogenul 
ar urma să fie expedi
ate de pe Pămint.

Energia necesară co
loniei va fi produsă 
cu ajutorul unui sis
tem de sateliți purtind 
imense oglinzi care vor 
reflecta energia '.solară 
ce va acționa turbine
le producătoare de cu
rent electric. Aseme
nea sisteme ar putea 
satisface nu numai ne
voile de energie ale 
insulei spațiale, ci și 
ale unor zone , întregi 
de pe Pămint, aceasta 
puțind ajunge pe 
Terra sub formă de 
microunde de joasă 
densitate, care pot fi 
ușor transformate in 
energie electrică.

Studiul celor 28 con
chide subliniind că, in- 
trucit colonizarea spa
țiului cosmic a incetat 
de a ține de dome
niul povestirilor ști- 
ințifico-fantastice, ea 
fiind pe deplin reali
zabilă cu mijloacele 
tehnologiei contempo
rane, se impune apro
fundarea cercetărilor 
în acest domeniu, pen
tru garantarea succe
sului unei acțiuni de 
o asemenea amploare.

C.ALEXANDROAIB

• TOKIO. — Anul care se încheie 
a fost marcat, în Japonia, de o pu
ternică accentuare a inflației. în 1975, 
prețurile in țară au crescut în me
die cu aproape zece la sută. Autori
tățile au pus în circulație suplimen
tar suma de 1 500 miliarde yeni, dar 
puterea de cumpărare a acestora a 
scăzut simțitor. O bancnotă de 1 000 
yeni, care în 1957 era cea mai mare 
bancnotă în circulație în Japonia, 
servește astăzi drept „mărunțiș", cu 
ea neputînd fi achitat nici măcar un 
prînz modest intr-un restaurant ief
tin. în prezent. Japonia se situează 
pe unul din primele locuri în lume 
în ce privește costul ridicat al vieții, 
în 1974, prețurile în tară au crescut 
cu 25 la sută, în 1975 — cu 10 la sută, 
iar în ultimii cinci ani ele aproape 
s-au dublat.

Pe de altă parte, în anul 1975, în 
Japonia au fost declarate falimentare 
peste 12 000 de firme și companii. Po
trivit ziarului „Nihon Keidzai", dato
riile acestora totalizau 1700 miliarde 
yeni. Cifrele reprezintă dublul celor 
pe anul 1974.

• ROMA. — Comitetul interminis
terial italian pentru planificarea eco
nomică (C.I.P.E.), întrunit marți la 
Roma, a aprobat planul național pen
tru energie. Totodată, C.I.P.E. a au
torizat intrarea în vigoare a progra
mului de investiții al Institutului Na
țional pentru Electricitate (E.N.E.L.), 
care prevede construirea în decurs de 
10 ani a 20 de centrale nucleare, 
fiecare avînd o putere instalată de 
1 000 MW.

• CAIRO. în Egipt s-a trecut la 
realizarea unor proiecte de dezvolta
re. al căror cost total se va ridica la 
o jumătate de miliard lire. Aceste 
proiecte includ. între altele, construi
rea unei fabrici de hîrtie cu partici
parea financiară a Qatarului și Ku
weitului ; a unei fabrici de îngrășă
minte la Suez, cu concursul Iranului; 
a unei uzine de fier spongios la A- 
lexandria, cu participarea R.F.G. și 
Japoniei ; a unei uzine pentru mon-

tarea de mașini, tractoare grele și 
autobuze, în colaborare cu Marea 
Britanie, și, în sfirșit, a unei uzine 
de pneuri la Alexandria, cu con
cursul S U.A.

• BONN. Un raport al Ministeru
lui Economiei al R.F. Germania cu 
privire la creșterea preturilor în 16 
țări occidentale relevă că în ierar
hia țărilor cu cea mai redusă rată a 
inflației Republica Federală Germa
nia a trecut pe locul al doilea, după 
Elveția. în luna noiembrie, rata in
flației în Elveția a fost de 3,7 la sută, 
în vreme ce în R.F.G. ea a atins 5,4 
la sută. în majoritatea țărilor cu
prinse în raport, rata inflației a ma
nifestat în ultimele două luni o u- 
șoară tendință de scădere, cu excep
ția Marii Britanii și Italiei.

• BOGOTA. Șeful statului colum
bian, Alfonso Lopez Michelsen, a a- 
probat o lege în virtutea căreia băn
cile și întreprinderile financiare 
străine care operează în Columbia 
sînt obligate să predea forurilor na
ționale de resort cea mai mare parte 
a capitalurilor lor. Legea fixează un 
termen de trei ani pentru realizarea 
acestui transfer de capital.

• PARIS. Potrivit unor date preli
minare. volumul investițiilor produc
tive a scăzut, anul acesta, în Franța 
cu 10 la sută în raport cu anul pre
cedent. Principalele sectoare afectate 
sînt cele ale ramurilor producătoare 
de bunuri de consum, unde reducerea 
a fost de 20 la sută.

• RECOLTE DE CRE- 
VEȚI PE PLANTAȚIILE DE 
OREZ. în statul indian Kerala 
plantatorii de orez obțin, încă 
din vechime, recolte bogate de 
creveți de pe suprafețele inun
date pentru orez. Fluxul ocea
nic împinge în rîurile de unde 
se ia apa pentru inundarea su
prafețelor cu orez milioane de 
„icre" de creveți, care, după 
strîngerea recoltei principale, 
se înmulțesc în. cantități impre
sionante. Astfel, țăranii obțin „a 
doua recoltă" pe suprafețe de 
peste 4 500 hectare. Recoltele 
medii de creveți depășesc 500 k6 
la hectar. Oamenii de știință de, 
la Institutul central de cerce
tări marine al Indiei au pus la; : 
punct un sistem care permite /. 
sporirea suprafețelor de culti- 
vare a creveților pînă la 800 000 
hectare și de sporire a recoltei 
de creveți la 2 000 kg pe fiecare 
hectar.

• ARHIVE ANTICE.
Arheologii de la Universitatea 
din Roma au descoperit în 
timpul unor săpături efectuate 
la sud de orașul sirian Alep 
arhiva unui oraș antic, care a ' 
existat cu trei milenii înaintea 
erei noastre. Arhiva cuprinde 
corespondență diplomatică și 
militară, însemnări despre tran
zacții comerciale, dicționare, 
manuale școlare. S-a stabilit că 
aceste izvoare scrise sînt cele 
mai vechi cunoscute pînă în 
prezent.

• NUMAI PENTRU 
PIETONI. în timpul zilelor de 
duminică, tot mai multi japo
nezi pleacă la plimbare în afara 
orașelor pe jos. Aceasta atît 
datorită creșterii bruște a pre
turilor la benzină, cit și gradu
lui înalt de poluare a atmosfe
rei orașelor cu gazele țevilor de 
eșapament. Ținînd seama de 
tendința de sporire continuă a 
amatorilor de mers pe jos, au
toritățile din insula Kiusiu au 
hotărît să construiască cea mai 
lungă șosea din Japonia desti
nată exclusiv pietonilor. Itine
rarul propus pietonilor însu
mează nu mai puțin de 2 097 km, 
străbătînd masive muntoase, 
păduri, precum și 29 de parcuri 
naturale.

Cereți la chioșcuri si librarii
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