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așa trebuie să proiectăm, așa trebuie să realizăm 
noile obiective de investiții

„O problemă deosebit de importantă este reducerea consumurilor 
de materiale și a costurilor investițiilor. Să înțelegem că trebuie trecut 
nu la modificări minore, ci la o restructurare radicală, revoluționară a 
însăși concepției în construcții-montaj^.

NICOLAE CEAUȘESCU

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
a primit pe consilierul președintelui 

Republicii GabonezeTovarășul Nicolae Ceaușescu, președintele Republicii Socialiste România, a primit, joi după-amiază, pe Ayo Barro, consilierul președintelui Republicii Gaboneze, care face o vizită in țara noastră.La întrevedere a luat parte tovarășul Ion Pățan, viceprim-ministru al guvernului, ministrul comerțului exterior și cooperării economice internaționale.Cu acest prilej, oaspetele a transmis tovarășului Nicolae Ceaușescu

un mesaj de prietenie, împreună , cu urări de sănătate și fericire, din partea președintelui Republicii Gaboneze, El Hadj Omar Bongo.Tovarășul Nicolae, Ceaușescu a mulțumit pentru mesaj și a adresat șefului statului gabonez un salut cordial, împreună cu cele mai bune urări.Președintele Nicolae Ceaușescu s-a întreținut apoi cu oaspetele într-o atmosferă cordială.în timpul convorbirii a fost expri

mată satisfacția pentru bunele relații statornicite intre România și Gabon, subliniindu-se importanța deosebită a intîlnirilor și convorbirilor dintre președintele Nicolae Ceaușescu și președintele El Hadj Omar Bongo în evoluția ascendentă a acestor raporturi. S-a relevat că dezvoltarea legăturilor pe multiple planuri dintre România și Gabon servește intereselor ambelor țări și popoare, cauzei păcii, înțelegerii și' colaborării internaționale.
A APĂRUT ÎN BROȘURĂ:CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUSESCU

9la Plenara Comitetului Central al Partidului Comunist Român
2-3 noiembrie 1976 Editura politică

Prin Importanța lor excepțională, orientările înnoitoare pentru activitatea de proiectare și realizare a construcțiilor industriale, dale de tovarășul Nicolae Ceaușescu la Consfătuirea de lucru de la Comitetul Central al partidului din luna septembrie și accentuate in cuvintarea rostită la Plenara C.C. al P.C.R. din 2—3 noiembrie a.c., marchează o cotitură radicală în munca specialiștilor și lucrătorilor din aceste sectoare. Reducerea consumurilor de materiale și diminuarea cheltuielilor pentru con- strucții-montaj constituie nu numai acțiuni de mare amploare economică ; ele au o profundă semnificație politică, care trebuie să revoluționeze gindirea tuturor factorilor din acest domeniu, de la cercetare-proiectare și pînă la execuție. Sarcinile și indicațiile secretarului general al partidului — sintetizate în hotărirea adoptată de plenară — constituie o adevărată piatră de hotar între nou și vechi, între spirit gospodăresc și risipă în cheltuirea fondurilor materiale și financiare destinate investițiilor, deschid o largă, dar foarte exactă perspectivă pentru abordarea intr-o concepție superioară, restructurată radical, a tuturor problemelor de care depinde creșterea substanțială a eficienței economice cu care sint construite noile obiective și capacități productive. Aceasta este, de fapt, și chintesența sarcinilor trasate de tovarășul Nicolae Ceaușescu tuturor celor angajați în procesul de realizare a investițiilor : să folosească mai eficient, cu mai multă chibzuință

și răspundere decit pînă in prezent, mijloacele financiare și materiale încredințate 1Este un adevăr incontestabil : creșterea economică depinde nu numai de dimensiunile fondurilor investite, ci și de eficiența cu
acționăm cu toată fermitatea și răspunderea pentru limitarea Ia strictul necesar a volumului lucrărilor de construcții-montaj, pentru diminuarea substanțială a consumurilor de materiale și a costului investițiilor. Cu alte cuvinte, ne cer să gospodă-

Să înfăptuim cu perseverență hotăririle 
plenarei C.C. al P.C.R., 

să răspundem prin bune rezultate îndemnurilor 
secretarului general al partidului

care sînt acestea întrebuințate, pentru a se obține rezultate cit mai bune pe planul dezvoltării economico- sociale a țării. Din acest punct de vedere, pe parcursul anilor, proiec- tanții, constructorii, furnizorii de utilaje tehnologice și de materiale, beneficiarii și titularii de investiții au obținut importante realizări, și-au îmbogățit experiența. Partidul, secretarul său general cer acum ca, pornind de la experiența bună acumulată în țară și de la realizările cele mai înaintate pe plan mondial, să

rim cu mai multă grijă, să folosim mai eficient, cu zgircenie chiar, fondurile materiale și financiare de care dispunem, astfel ineît fiecare leu investit să dea maximum de rezultate economice. Proporțiile programului de investiții prevăzut in actualul'cincinal, pentru care sint alocate aproape 1 000 miliarde lei, sugerează succint, dar grăitor, dimensiunile pe care Ie capătă spiritul gospodăresc în acțiunea de îmbunătățire radicală a proiectării și realizării construcțiilor industriale. După cum s-a arătat

la plenară, numai pină în prezent, la un volum de circa 83 miliarde lei construcții-montaj s-a obținut o economie de circa 15 miliarde lei, consumurile fiind reduse cu circa 1 milion tone ciment și aproximativ 200 000 tone de oțel-beton.Cu toții sintem interesați să diminuăm volumul construcțiilor și consumurile de materiale, să realizăm fiecare investiție cu cheltuieli minime, pentru că orice economie in acest domeniu înseamnă o nouă sursă de creștere a nivelului de trai al tuturor cetățenilor țării. Ce poate să exprime cu o mai mare forță de convingere această legătură inseparabilă intre spiritul gospodăresc, ridicat la rang de principiu, și îmbunătățirea condițiilor de viață, decit faptul că. pe baza economiilor ce se vor obține la investiții, se vor construi suplimentar, in acest cincinal, 120 000 de apartamente noi și circa 40 000 de garsoniere. Astfel, pină la sfirșitul anului 1980 vom realiza 980 000—1 000 000 de locuințe, deci un număr aproape dublu comparativ cu cincinalul precedent. în același timp, o parte din economiile obținute va fi destinată construirii de noi obiective economice, mai cu seamă in unele județe rămase în urmă, precum și pentru, lichidarea unor locuri inguste din Unele ramuri, printre care și industria ușoară.De fapt, înseși rezultatele obținute pînă acum prin aplicarea sarcinilor
(Continuare în pag. a IlI-a)
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DEPOZITAREA PORUMBULUIîn aceste zile, în toate județele continuă cu intensitate recoltarea porumbului, a altor culturi care se mai află 'pe" cîmp. Pînă ieti seara, potrivit datelor centralizate la Ministerul Agriculturii și Industriei A- limentare, porumbul a fost strîns de pe două milioane de hectare, ceea ce reprezintă peste trei sferturi din suprafața cultivată, tei nu poate fi considerată încheiată pînă cînd întreaga producție de porumb nu va fi depozitată și ferită de intemperii. Iată de ce, o- dată cu măsurile întreprinse de organele și organizațiile de partid, de comandamentele locale, avînd ca scop încheierea grabnică a lucrărilor de recoltare, trebuie să se acționeze cu cea mai mare răspundere pentru transportul neîntîrziat al porumbului din cimp la bazele de recepție și in pătulele proprii ale unităților agricole, pentru depozitarea lui cu grijă. Recolta întruchipează munca întregului popor și, de aceea, trebuie acționat gospodărește pentru păstrarea și conservarea ei în cele mai bune condiții, pentru ca nimic să nu se risipească, nimic să nu se piardă.Datorită condițiilor climatice din această toamnă — ploi și temperaturi scăzute — coacerea porumbului a în- tîrziat, există diferențe mari, chiar în cadrul aceluiași lan, în ce privește maturarea știuleților și gradul lor de umiditate. Iată de ce au fost necesare măsuri organizatorice și tehnice bine gindite în vederea recoltării diferențiate a porumbului, in funcție de stadiul coacerii, sortarea

Dar bătălia recol-

încă din cîmp a știuleților și transportarea lor imediată la locurile de depozitare. în cele mai multe unități agricole, cadrele de conducere și specialiștii, ținind seama . de aceste cerințe, au organizat recoltarea, transportul și depozitarea porumbului in flux continuu. Cantitățile culese în cursul unei zile au fost transportate pînă seara la bazele de recepție sau

de transport, astfel îneît, în aceeași zi, recolta să ajungă la locul de in- rnașazinare.Pentru înlăturarea pierderilor în timpul păstrării porumbului se cere ca depozitarea acestuia să fie făcută cu cea mai mare răspundere. Avînd în vedere umiditatea ridicată a știuleților, este necesar depozitare să se

întreaga desfășurare a lucrărilor recentei plenare a C.C. al P.C.R., varietatea subiectelor abordate, documentele adoptate — în primul rînd proiectul Legii planului de stat pe 1977 și Programul de măsuri pentru aplicarea hotărîrilor Congresului al XI-lea și ale Congresului educației politice și al culturii socialiste —, au subliniat din nou, concepția partidului nostru, dezvoltarea multilaterală a personalității umane înseamnă nu numai asigurarea bunăstării materiale, ci și e- levarca spirituală a omului. Aceasta presupune, ca o cerință majoră, înarmarea Iui cu concepția revoluționară despre lume și viață, singura în măsură să-i dea o j țifică asupra natură și Ies, asupra vine în realizarea acestor transformări. Formarea omului nou, cu o conștiință înaintată, implică, deopotrivă, însușirea spiritului revoluționar, a normelor eticii, de comportare socialistă în muncă, familie și societate, lărgirea orizontului general de cunoaștere, efortul de asimilare a tot ceea ce este valoros în știința și cultura contemporană, înrădăcinarea unor trainice convingeri materialiste.Numeroase colective din industria și agricultura județului Tulcea obțin realizări notabile in activitatea eco- nomico-socială. Fără a ne propune să •tăruim pe larg asupra acestora, subliniem doar că ele constituie o

elocvent, că în

expresie concretă a conștiinței înaintate a oamenilor muncii de pe a- ceste meleaguri, a însușirii politicii partidului, o reflectare a rezultatelor bune obținute în activitatea de educație socialistă. Față de sarcinile sporite ce ne revin în anul 1977 și pe întregul cincinal, considerăm însă că se cere o îmbunătățire de ansamblu a muncii noastre educative, cu atit

litico-educative de care dispun pentru a cultiva sistematic cele mai înalte valori morale, pentru a lupta cu hotărîre împotriva teoriilor idealiste, a prejudecăților obscurantiste, a superstițiilor și misticismului, pentru a face să fie înțelese corect, pe baze științifice și in lumina concepției materialist-științifice, fenomenele din natură
r"'

ca înainte de facă, în mod obligatoriu, sortarea lor. curățirea de mătase, să se înlăture frunzele și celelalte resturi vegetale. Totodată, știuleții vor fi depozitați în straturi subțiri, pe loturi, • în funcție de gradul de u- miditate. Punerea porumbului pătule nu seamnă că rezolvă definitiv și problema depozitării lui. Pentru a se preveni încingerea știuleților, pătulele trebuie controlate permanent. Dacă este cazul, pătulele vor fi golite și se va face o nouă sortare a știuleților.Este de datoria organelor și organizațiilor de partid, a comandamentelor locale să urmărească permanent cum conducerile unităților agricole și ale bazelor de recepție asigură depozitarea și păstrarea în bune condiții a porumbului. Este necesar să fie verificate sistematic și cu cea mai mare răspundere toate pătulele, alte locuri de depozitare a porumbului, să se asigure aplicarea celor mai potrivite măsuri de conservare. Nimic nu trebuie precupețit pentru ca întreaga producție să fie grabnic strînsă și depozitată cu grijă.

in aceeașiCantităiile recoltate într-o zi
zi să fie transportate și puse la adăpost 
Sortarea știuleților să se facă în funcție 
de gradul de umiditate
Control permanent în depozite și pătule 
pentru prevenirea oricăror degradări și 
pierderi

în pătulele proprii. Așa s-a procedat, de exemplu, in cooperativele agricole din județele Olt, Buzău. Bihor, Dîmbovița, Argeș, Mehedinți și altele, unde transportul s-a făcut în ritm cu recoltatul. In unități agricole din alte județe nu s-a respectat însă această cerință. Ca urmare, importante cantități de porumb au rămas în grămezi pe cîmp. La această dată, în cooperativele agricole din județele Vaslui, Suceava, Ilfov, Ialomița, Constanța și altele, există decalaje apreciabile între cantitățile recoltate și cele transportate la locul de depozitare. Asemenea practici nu pot și nu trebuie admise sub nici un motiv, în- trucît întîrzierea transportului poate duce la risipă și pierderi. Iată de ce trebuie acționat energic, cu înalt simț de răspundere, în vederea folosirii chibzuite a tuturor mijloacelor

în în-

lor și legăturilor scriitorilor cu oamenii muncii". Această cerință — am putea spune vitală pentru scriitor — concretizează o adevărată idee- simbure a întregii noastre activități. O a- semenea acțiune de înaltă educare a con-

care dintre cei de-acolo și scriitori, în ideile e- mise cu acestoaȘi
conștiință. Multe fost însemnate cele arătate de inginerul Sergiu Stamate, directorul general al întreprinderii, și din muzeul torie. Și de la sere — peste hectare — din ța. Fiecare dintre noi

încă din anul 1946, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu rostea într-una „Noi 
rim ca 
Tudor 
sărăcită 
datorită 
șierilor, 
Oltenie 
dustrie 
puternice, 
din cetatea banului și 
a opresiunii cum era 
in trecut 
cetate a 
culturii".Muncă Visul rostit 1946, de istorie, unde cu e- moție l-am citit, este astăzi program împlinit. Stimulent al viitoarelor noastre împliniri, legate de amplul program de măsuri ideologice, politice și cultural- educative. încredințat spre fructificare ne este acest uriaș program. Pentru cultura și literatura română, pentru frumusețea conștiinței socialiste a oamenilor din noastră, pentru tența noastră în pe cele mai trepte omenești.

va. După puteri, fiecare se va realiza, avînd ca exemplu mulți oameni de seamă ca Ion Alexandru ski, Traian cu, Nicolae ConstantinIon Țuculescu și alte personalități alese

înălțarea gîndirii și viziunii omului, această dificilă lucrare a- supra spiritului devine o preocupare a țării întregi. Și nouă, scriitorilor, pentru care arta înseamnă cuvînt născător de om, de viață, profund revin tot mai sarcini în acest niu. Fiecare de mult și cu trudim la cartea autentică valoare estetică, în care umanismul nostru socialist să iradieze, viața să se simtă în mișcarea ei multiplă, res- pirînd cu toate noile ei mutații sociale și culturale, omul să-și recunoască munca lui bucurind gîndurile tele lui.Printre obiective recentul măsuri pentru aplicarea hotărîrilor Congresului al XI-lea al partidului și ale Congresului educației politice și al culturii socialiste în domeniul muncii ideologice, politice și cultural-educative se prevede „intensificarea contacte-

prilej mare sen- hotă- parti- dove- in-
se simțea comuniune timentelor rîrilor. Oamenii cipau intens, deau un deosebit teres pentru cele mai intime probleme ale

din cuvîntări : 
comuniștii do- 
din Oltenia lui 

Vladimirescu, 
și înapoiată 
jugului ma
să facem o 

bogată, cu in
și agricultură 

dorim ca

Maiorescu, Macedon- Demetres- Titulescu, Brâncuși,
Multe de is- marile 200 de Ișalni-

și societate.Una din concluziile cele mai importante — a- supra căreia tovarășul Nicolae Ceaușescu a insistat în mod deosebit — este aceea de a acționa cu hotărire și fermitate pentru aplicarea în viață a Programului în domeniul muncii ideologice, politice și cultural-educative, folosind din plin ansamblul pirghiilor de care dispunem, antrenînd larg masele de oameni ai muncii în activitățile educative, culturale și legind strîns tot ceea ce întreprindem de cerințele concrete ale dezvoltării eco- nomico-sociale a țării.în sfera educației materialist- științifice, sarcini importante revin — în cadrul programelor unice, sub conducerea și îndrumarea organizațiilor de partid — consiliilor Frontului Unității Socialiste, care au menirea de a coordona activitatea de răspîndire a cunoștințelor științifice și tehnice, de a antrena mai activ toate organizațiile de masă la realizarea sarcinilor acest domeniu, în mod deosebit

ORGANIZAȚIILOR DE PARTID
> . ....

Ion VELIȘCU
prim-secretar al Comitetului județean Tulcea al P.C.R.

perspectivă știin- transformărilor societate și, mai rolului care-i din 
li

re

mai mult cu cît în județ — aflat odinioară într-o situație de înapoiere economică — mai pot fi întîlnite cazuri, e drept, izolate, de rămineri in urmă pe plan cultural, ca nivel de cunoștințe științifice, inclusiv prejudecăți mistice etc.Așa cum s-a evidențiat în cadrul lucrărilor plenarei, prin adoptarea Programului de măsuri, astăzi avem un îndreptar de acțiune cuprinzător, complex și concret, prin a cărui înfăptuire putem și trebuie să materializăm ideea profund dialectică a rolului înaintat al conștiinței umane în procesul construcției socialiste, a rolului pe care omul îl are ca factor de construcție istorică. Acest program constituie și pentru organele și organizațiile de partid din județul Tulcea un prețios îndreptar în strădaniile lor de a folosi toate mijloacele po- (Continuare în pag. a 11-a)

în de

de relații umane, ne multe dome- visăm patos de

oamenii, și sentimen-numeroasele cuprinse in Program de

în Dolj, muncă și cultură
de Violeta ZAMF1RESCU

să facem o 
muncii șiși cultură, în anul citat în muzeulștiințelor vizează în același timp și pe cititorul cărților noastre. Mi-a fost dat să mă conving adesea de această interdependență și poate că ultima întilnire avută cu cititorii în municipiul Craiova mi-a mat-o deplin.în schimbul pinii avut la na de partid, „Electroputere", incinta tului Muzeu de rie al fostei ,la Teatrul Național șl la serele de la Ișal- nița, in calda comuni-

confir-de o- județea- la uzina in impresionan- isto- bănii,

creației. încă o dată mi-am dat seama că fără această apropiere permanentă gîn- durile noastre, transformate în cuvînt cu valoare artistică, ar fi mai sărace ori s-ar risipi dacă nu s-ar a- dresa permanent, nu ar veni în intîmpina- rea solicitărilor cititorilor noștri. Asemenea gînduri. s-au rostit în imensa sală de probe a transformatoarelor din ultramodernele laboratoare de la uzinele „Electroputere", declanșînd faptă nouă frumoasă și înaltă

și-a gîndit versiunea în acest județ Dolj care dă astăzi 13 Ia sută din producția e- nergetică a țării, 97 la sută dintoare de mare putere, 60 la sută din locomotive, 26 la sută din motoare electrice și alte bunuri le și agricole, mai ales Oamenii pregătirelă calificați în cele 900 de unități școlare, miile de studenți care în condiții excepționale studiază în Universitatea din Craio-

transforma-
electrice industria- Dar oamenii, cu înaltă profesiona-

care au învățat în școlile Craiovei. Existența unei universități în acest oraș a fost nu numai visul revoluționarilor anului 1848. ci și dorința lor fierbinte înscrisă în program. Dorință care n-a încălzit însă nici inimile vechilor autorități, nici ale celor 1 000 de moșieri din Craiova stăpînitori ai zecilor de mii de hectare. Nobila idee a pașoptiștilor comuniștii au realizat-o. Ea reprezintă una din marile minunate dovezi ale cuceririlor culturale.
patria exis- lume înalte
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PE CÎMP MAI SÎNT MULTE FURAJE!
I--------------------- 1

FAPTUL!
STRINGEREA Șl ÎNSILOZAREA - sarcini de cea maiRecoltarea și însilozarea tuturor cantităților de furaje aflate încă pe cîmp constituie în momentul de față o sarcină dintre cele mai importante în agricultură. Dind dovadă de spirit gospodăresc, în aceste zile, numeroși cooperatori și mecanizatori, constituiți in echipe specializate, recoltează și însilozează importante cantități de coceni și alte resturi vegetale, pregătind furaje îndestulătoare pentru iernarea în condiții bune a' animalelor. în cooperativele agricole din județele Tulcea, Galați, Constanța, Brăila, Vîlcea, Caraș-Severin, Argeș și Iași s-au însilozat pînă acum cantități de furaje ce depășesc cu mult pe cele prevăzute în planurile de producție. Sînt însă unele județe — Olt, Ialomița, Dîmbovița, Dolj ș.a. — unde se înregistrează mari restanțe față de plan. Ținînd seama de timpul înaintat, de faptul că ploile sau înghețurile pot degrada furajele este necesar ca toate comandamentele comunale, organizațiile de partid de la sate și conducerile de unități agricole să acționeze stăruitor, în aceste zile, pentru intensificarea însilozării, astfel incit tot ce există pe cîmp, toate resursele de furaje să fie strînse și păstrate cu grijă.în cadrul unui raid organizat în județele Olt și Harghita s-a urmărit ce se întreprinde în vederea echilibrării balanței furajere.

OLT:

Diferențe mari 
între unitățiLa o recentă analiză a stadiului Însilozării furajelor în unitățile agricole din județul Olt S-au scos în evidență realizările bune obținute, punîndu-se accentul pe măsurile ce se impun pentru încheierea în timp scurt a acestei acțiuni. Pînă la 10 noiembrie se însilozaseră peste 338 000 tone furaje. Este o cantitate destul de mare, dar ea nu reprezintă decît 66 la sută din cea prevăzută. Merită evidențiat faptul că în multe unități planul de însilozare a fost Îndeplinit sau se depozitează, în a- ceste zile, ultimele cantități de nutrețuri. De exemplu, in cooperativele agricole din cadrul consiliului inter- cooperatist Vișina au fost asigurate 17150 tone furaje, iar în cele din raza de activitate a S.M.A. Corabia — 15 700 tone. Cantități mai mari de nutrețuri au fost însilozate și in unitățile care fac parte din consiliile intercooperatiste Izbiceni — 11900 tone, Rusăneștl — 11 000 tone, Gă- neasa — 7 800 tone etc. De remarcat este și faptul că. în multe unități — Bucinișu, Corabia, Movileni, Stoică- nești și altele — s-au însilozat, în amestec cu grosiere, coletele și frunzele de sfeclă de zahăr, mărin- du-se atît cantitatea de furaje, cit și calitatea acestora.De ce pe ansamblul județului a

Amenajarea bazinelor 
hidrografice în CovasnaDupă cum este cunoscut, în acest an a fost elaborat Programul national de amenajare a bazinelor hidrografice pentru actualul cincinal și în perspectivă pină in 1990. Cadrul de înfăptuire a prevederilor sale șl răspunderile organelor chemate să acționeze pentru traducerea lor in viață au fost materializate în Legea nr. 1/1976. Potrivit prevederilor legii, consiliilor populare le revine sarcina de a coordona in teritoriu lucrările de amenajare a bazinelor hidrografice, de a mobiliza cetățenii să participe, și prin muncă obștească, la protejarea terenurilor și a propriilor localități împotriva inundațiilor. Ce obiective sînt înscrise, în acest seop, in programul județului Covasna ?Programul nostru — sintem informați de tovarășul Ion Dra- goș, prim-vicepreședinte al comitetului executiv al consiliului popular județean — cuprinde un complex de acțiuni privind sistematizarea în- tr-o concepție unitară, eficientă, a întregii rețete de bazine, regularizarea tuturor cursurilor de ape, realizarea unor acumulări cu întrebuințări multiple, precum și ample lucrări de desecări și irigații. Numai pentru actualul cincinal, el prevede o serie de obiective deosebit de importante. în această perioadă vor fi amenajate 4 mari acumulări de apă. în primul rînd, este vorba de acumularea Sînzieni pe Cașin, care are un caracter complex : va reține unda de viitură, asigurînd scoaterea de sub efectul inundațiilor a 4 localități și a unei suprafețe de teren de aproape 1 000 ha ; va asigura alimentarea cu apă a dezvoltărilor urbanistice și a platformei industriale din orașul Tîrgu-Secuiesc ; va asigura irigarea a 3 000 ha ; va servi, de asemenea, pentru lărgirea bazelor de a- grement și a pisciculturii. în al doilea rînd, este vorba de acumularea de apă din localitatea Brețcu, care va avea, de asemenea, mai multe întrebuințări. Tot în această perioadă vor fi începute alte două mari acumulări, printre care și sistemul de apărare a orașului Sfîntu-Gheorghe. Programul prevede, totodată, începerea, în actualul cincinal, a unor lucrări de îndiguire a 173 de cursuri de ape, care produceau anual județului mari pagube materiale. Acest program complex — pentru a cărui realizare statul a alocat 280 milioane tei — va fi completat, așa cum a indicat tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, cu lucrări mai mici, executate prin contribuția populației, cum ar fi îndiguiri locale, regularizări și calibrări de albii, despotmoliri de rîuri etc.
(Urmare din pag. I) a atrage întreaga Intelectualitate la răspindirea în mase a valorilor științei șî tehnicii, concepției filozofice a partidului nostru. Cerința formării unor convingeri ate- ist-științifice este cu atit mai imperios necesară în cazul comuniștilor care, prin însuși faptul că au intrat în rîndurile partidului, se află Intr-un raport de totală incompatibilitate cu orice prejudecăți și manifestări mistice.Pornind de la aceste considerente, comitetul județean de partid, comitetele municipal, orășenești și comunale acordă o atenție sporită organizării și desfășurării învățâ- mintului politico-ideologic de partid, U.T.C. și de masă, bunei pregătiri a propagandiștilor, încadrării cursan- ților în forme de studiu adecvate. In ultimul an de învățămînt, de exemplu, au fost cuprinși în cursuri și cercuri peste 70 000 de comuniști, uteciștl și alți oameni ai muncii din județ. O preocupare deosebită acordăm în acest an modalităților de acțiune pentru ridicarea nivelului teoretic al învățămîntului politico- ideologic, pentru legarea sa nemijlocită de viață, de realitățile construcției socialiste — modalități conturate cu claritate de secretarul general al partidului la Consfătuirea pe țară a cadrelor din domeniul științelor sociale și invățămîntului politic. Am luat și vom lua in continuare măsuri ca nu numai cercurile de studiere a „problemelor materialismului dialectic și istoric și a rolului științei și tehnicii în progresul economico- social al țării", ci și celelalte forme de bază să contribuie substanțial la dezvoltarea gândirii politice a oame

întîrziat însilozarea furajelor ? Pentru că în unele cooperative agricole formațiile alcătuite în acest scop nu au lucrat permanent. Așa se face că in cooperativele agricole din cadrul consiliului intercooperatist Alunișu au fost însilozate doar 2 150 tone de nutrețuri, Găvănești — 2 900 tone, Otești — 2 700 tone, Perieți — 3 870 tone, Verguleasa — 2 700 tone etc. Este de semnalat faptul că, în aceste unități, ritmul însilozărilor în ultimele zile a fost foarte scăzut, nedepășind 200—300 tone. Ce se întreprinde în vederea urgentării lucrărilor de însilozare ? Ne răspunde ing. Gheor- ghe Dincă, director adjunct al direcției agricole județene : „Au fost luate măsuri pentru a intensifica ritmul de lucru la însilozarea furajelor în toate unitățile agricole, conform programului stabilit. Specialiștii de la organele agricole județene urmăresc, la fața locului, ca formațiile stabilite în cadrul fiecărui consiliu intercooperatist să lucreze neîntrerupt, din zori și pînă Beara și chiar noaptea, unde există condiții. O problemă aparte o prezintă porumbul care nu a ajuns la maturitate, atît cel din cultură pură în cîteva unități din nordul județului, cit și cel din cultură dublă. Porumbul în faza de lapte se însilozează în amestec cu făină de lucernă, capitule de floarea-soarelui sau cu paie tocate, formînd o pastă valoroasă din punct de vedere nutritiv".Am aflat, de asemenea, că numeroase combine de recoltat furaje și tractoare pe șenile necesare tasării

Interlocutorul ne informează că, pentru anul în curs, județul Covasna are de realizat un volum de lucrări în valoare de 21,4 milioane lei. Aceste fonduri au fost repartizate pentru amenajarea a trei cursuri de ape, și anume : regularizarea Rîului Negru pe un traseu de 80 km, regularizarea pîrîului Turia pe o lungime de 4,5 km și regularizarea pîriului Barcani (afluent al rîului Buzău) pe o distanță de 9,4 km. Prin amenajarea acestor riuri, vor fi scoase de sub influența umidității circa 8 000 ha și a- părate contra inundațiilor 23 de localități. Conform Decretului Consiliului de Stat 152/1975, sarcina regularizării celor trei bazine a fost încredințată Oficiului de gospodărire a apelor. Bilanțul realizării sarcinilor planificate pe acest an nu este însă — cel puțin pînă la data actuală — cel așteptat. Recent, comitetul executiv al consiliului popular și Consiliul Național al Apelor au analizat situația lucrărilor și au stabilit o serie de măsuri care, în final, vor conduce la impulsionarea ritmului de lucru. în acest scop, Oficiul județean de gospodărire a apelor a fost sprijinit să-și completeze necesarul de forță de muncă, în special pentru încheierea lucrărilor de tera- samente. De asemenea, s-a trecut la organizarea lucrului în două schimburi la toate mijloacele de transport și tehnologice, precum și la utilajele terasiere de mare capacitate.O serie de obiective de interes local ale programului de amenajări hidrografice sînt prevăzute a fi executate de către cetățeni. Tovarășul prim-vicepreședinte ne-a informat că programul prevede ca, în acest an, să se execute prin munca voluntară a populației lucrări în valoare de 8,9 milioane lei.
Constantin PRIESCU

nilor, la însușirea concepției mate- rialist-dialectice.Perfecționarea formelor de răspîn- dlre a cunoștințelor științifice și tehnice constituie o armă puternică a comuniștilor în combaterea oricăror rămășițe ale mentalităților retrograde. Casele de cultură, căminele culturale și cluburile au organizat în acest sens numeroase acțiuni. în același context, acționăm pentru generalizarea universităților cultural- științifice în toate localitățile urbane și centrele rurale din județ, urmărind ca activitatea lor să aibă la bază programe corespunzătoare.O contribuție demnă de remarcat au adus și pînă acum brigăzile științifice, lectoratele tehnice, cercurile aplicative — ca instrumente de informare operativă a populației, de stimulare a interesului pentru îmbogățirea cunoștințelor lor cultural- științifice. în ajutorul activității a- cestora au fost tipărite cicluri de expuneri pe teme de istorie, economie, sociologie, filozofie, științele naturii și altele, cu menirea de a ilustra mai pregnant raporturile dintre știință și fenomenele din natură și societate. Dar, firește, în lumina Programului de măsuri pentru aplicarea hotărîrilor Congresului al XI-lea și ale Congresului educației politice și al culturii socialiste, în domeniul muncii ideologice, politice și cultural-educative, sarcinile ce ne revin în direcția conducerii, îndrumării și orientării lor cresc considerabil. Pe temeiul unor analize întreprinse, al lipsurilor și neajunsurilor evidențiate cu aceste prilejuri, acționăm susținut pentru ca toate a- ceste forme — la care se adaugă și secțiile de științe naturale și is- torie-arheologie ale muzeului „Deltei 

silozului au fost concentrate în unitățile care au nevoie de asemenea mașini și utilaje. De asemenea, pentru mărirea cantităților de furaje însilozate, ciocălăii rezultați din bato- zarea porumbului cu umiditate mai mare se vor măcina și însiloza în amestec cu sfeclă tocată, dovleci, borhot de sfeclă etc. Sînt condiții ca în cîteva zile să se însilozeze întreaga cantitate de furaje prevăzută 
în plan. (Emilian Rouă).
HARGHITA;

In ce parte înclină 
balanța furajeră?Realizarea unor producții sporite în sectorul creșterii animalelor impune asigurarea unor cantități îndestulătoare de furaje de bună calitate. Ce se întreprinde în județul Harghita, județ cu tradiții bogate în creșterea animalelor, pentru a se asigura furajele necesare ?Din discuția avută cu tov. dr. Florin Holircă, director adjunct al Direcției agricole Harghita, rezultă că măsurile luate de organele agricole județene și consiliile de conducere din cooperativele agricole, orientate în direcția producerii întregului sortiment de furaje, s-au soldat cu rezultate bune în majoritatea fermelor zootehnice. Este cazul cooperativelor agricole din Sînpaul, Dănești, Po- rumbenii Mari, Remetea și altele, care au reușit să realizeze și să depășească planul la însilozări. In cooperativa agricolă din Lutița, furajele de pe o suprafață de 200 ha au fost conservate sub formă de semisiloz. în vederea grăbirii recoltării culturilor furajere au fost concentrate toate mașinile disponibile, folosindu-se forța de muncă manuală. Ca urmare, într-un timp scurt s-a strîns o mare cantitate de furaje. La Murgeni, prin aplicarea tehnologiilor avansate, balanța furajeră este echilibrată. Numeroase alte cooperative agricole — Lupeni, Sîncrai, Suseni, Gheorghieni, Tușnad. Ditrău, Toplița-Ciuc. Sîn- martin — și-au asigurat, pînă în prezent, cantități de fînuri ce depășesc prevederile planului.

• MEHEDINȚI. „Responsabi
litatea socială — trăsătură a 
umanismului socialist*  a fost tema unei dezbateri organizate la Șantierul naval din Drobeta Turnu-Severin. O consfătuire 
de lucru cu conducerile filialelor de filologie, istorie, matematică, fizico-chimice, biologie, geografie și de științe medicale a avut loc recent la centrin ' judȘf<Siff. ' 
Toate formațiile de teatru din 
județ participă la1 acțiunea „Teatrul de amatori". La Universitatea cultural-științifică s-a ținut expunerea „Secolul al XIX-lea — secol al conturării societății române moderne, premisă hotăritoare a obținerii independenței". La Gogoșu s-a organizat un „cadran juridic" cu tema : „Apărarea avutului obștesc — o problemă de conștiință socialistă". • PRAHOVA. 
„Mereu cu țara*  se intitulează culegerea de montaje literare (dintre cele prezentate la festi- valul-concurs „Pămînt al bucuriei", desfășurat la Ploiești) tipărită în tiraj de masă. La Palatul 
culturii din Ploiești s-au deschis cursurile Universității cultural- științifice municipale, cu prelegerea „Momente însemnate din lupta poporului român pentru libertate și independență". Pe 
tema „Epopeea de la ’77“ a avut loc un concurs „Cine știe câștigă", la care au participat sute de tineri. • HUNEDOARA. La 
Hațeg, Brad, Ilia, hunedoara și 
Deva au avut loc consfătuiri de lucru pe tema „Locul și rolul universității cultural-științifice în revoluția tehnico-științifică". 
• GOR.I. „Românie, plai de 
glorii. Românie, plai de dor" — este genericul recitalului de poezie patriotică susținut de membrii cenaclului literar „Columna" la Peștișani, Bumbești- Jiu și Bîlteni. A început faza de 
masă a concursului de cinefilie 
românească „Cinstim memoria inaintașilor eroi". Simpozionul 
„Asigurarea progresului școlar 
pe calea sprijinirii diferențiate 
a elevilor la învățătură*  a avut loc recent la Tg. Jiu. • VASLUI. 
La teatrul „Victor Ion Popa*  
din Birlad a fost inaugurat Studioul județean al artistului ama

tor, cu secțiile : teatru scurt, brigadă artistică, montaj literar- muzical, dans cu temă, formații corale etc. Cu acest prilej, actorii bîrlădeni au prezentat un spectacol cu piesa „Puterea și adevărul" de Titus Popovici, urmat de o dezbatere pe tema : „Teatrul poliție, angajat — factor dinamizator în educația revoluționară a maselor"^» DOLJ. 
Muzeul, Olteniei' a orga’hizat un concurs pionieresc cu tema : „Valori ale civilizației românești pe teritoriul Olteniei". în
treprinderea cinematografică din Craiova organizează o săptămî- nă a filmului documentar românesc. La Calafat a avut loc o masă rotundă pe tema : „Rolul creației social-politice în educarea oomunistă a tineretului".
• SUCEAVA. Galeria de artă 
din Suceava găzduiește expoziția de pictură a artistului plastic ieșean Corneliu Ionescu. La 
mai multe biblioteci din județ a fost deschisă expoziția de carte „Ideea de independentă la români". La Casa de cultură din 
Gura Humorului a luat ființă un ,.Radioclub". La Casa de cultură 
a sindicatelor din Suceava a avut loc etapa județeană a concursului pe teme de protecția muncii. • OLT. Secția de propagandă a Comitetului județean Olt al P.C.R. a editat, in 2 000 de exemplare, un album de satiră și umor. Albumul, care cuprinde 60 de pagini color, vine în sprijinul propagandei vizuala pentru colectivele gazetelor satirice din mai multe unități economice și instituții. • MARA
MUREȘ. La Sighetu Marmațieî un succes deosebit a avut cea de-a doua ediție a „Săptămînii tineretului", manifestare cuprin- zînd acțiuni politico-educative și cultural-artistice de masă, dedicată aniversării centenarului independenței de stat a României. 
Teatrul dramatic din Baia Mare a susținut, la Vișeul de Sus, Borșa, Baia Borșa și Sighetu Marmației, spectacole pentru tineretul școlar cu medalionul „Vasile Alecsandri".

Corespondenții „Scîntell"

acționează cu tact și în deplină cunoștință de cauză, argumente din cele mai convingătoare în educația ateist-științifică. Bucurîndu-se de participarea a zeci de mii de oameni ai muncii, ele nu sint concepute ca acțiuni festiviste, ci prilejuiesc afirmarea și propagarea ideilor și concepțiilor partidului nostru în diversele probleme politico-ideologice, economice, științifice, sociale de mare actuali-

tate. După cum serile literare, intilnirile cu scriitori și editori, expozițiile itinerante cu teme ca „Vestigii arheologice în Dobro- gea de nord", întîlnirile cu cercetători și oameni de știință se dovedesc a fi alte momente Importante pentru explicarea unor situații și fenomene. Fără îndoială, experiența pozitivă se cere mai larg extinsă, mai cu seamă în sensul explicării și înrădăcinării ideii că o- mului nou, pe care societatea noastră se străduiește să-1 modeleze, îi este cu desăvîrșire străină orice manifestare de pasivitate, de așteptare resemnată a ceea ce-i „este dat", el caracterizîndu-se, dimpotrivă, printr-o atitudine activă, conștientă, încrezătoare în posibilitățile de a-și cîștiga fericirea și bunăstarea prin gîndire și strădanie proprie.Unele analize efectuate la nivel județean, ca și unele sondaje socio

CARNETC

Dunării", casele memoriale și monumentele istorice din județ — să desfășoare o activitate mai susținută, mai organizată, să poarte un dialog viu cu oamenii, să răspundă la întrebările lor, să le stimuleze neîntrerupt curiozitatea și interesul pentru problemele majore ale progresului științific și tehnic, în acest sens programul de activitate adoptat de consiliul județean de e- ducație politică și cultură socialistă 
V

cuprinde o gamă largă de acțiuni, de natură să contribuie în continuare la ridicarea nivelului conștiinței socialiste a tuturor oamenilor muncii, la înarmarea lor cu concepția materialist-dialectică a partidului nostru.A intrat în practica multor organizații de partid ca în cadrul muncii de educare a maselor să studieze, îndeosebi în comune și cu precădere în cete din Deltă, felul cum se desfășoară activitatea de formare a concepțiilor materialist-științifice ale comuniștilor și ale celorlalți locuitori. Ca urmare, organizațiile de partid au intensificat munca de lămurire. concentrindu-și atenția asupra explicării cauzelor unor fenomene din natură, folosind materiale de propagandă științifică, foto-expo- ziții, diapozitive și filme documentare, publicații cu caracter cultural- științific, experiențe practice — toate acestea dovedindu-se, acolo unde se

mare urgențăNu în toate fermele și sectoarele zootehnice intențiile au fost convertite în fapte. în ciuda marilor posibilități și rezerve existente, balanța furajeră pe ansamblul județului Harghita este deficitară. Astfel, numai în sectorul cooperatist se prelimina nerealizarea a 7 331 tone fînuri și 1 521 tone silozuri. Cu alte cuvinte, circa 20 cooperative agricole vor fi din nou puse in situația de a cheltui bani grei pentru echilibrarea balanțelor furajere. Printre ele se află cooperativele agricole din Cri- șeni, Păltiniș, Corund, Ocna de Jos, Ocna de Sus, Racu, Mărtiniș, Ocland, Crăciunel și altele. Cum se explică această situație ? Deși există cantitățile de furaje necesare, acestea se află încă pe cîmp, fiind în orice moment supuse pericolului deprecierii. La cooperativa agricolă din Toplița, de pildă, din 3 400 tone de furaje au fost depozitate doar 710 tone.însilozarea furajelor a rămas și in acest an sub nivelul așteptărilor. în multe unități, culturile furajere au fost prinse de brumă, ceea ce, evident, a dus la scăderea substanțială a cantității și reducerea calității lor. Scuza invocată de conducerile unităților privind numărul insuficient al mașinilor de însilozat nu poate fi acceptată. Și aceasta deoarece nici mașinile existente nu sînt folosite rațional. Chiar și acum, cind recoltarea sfeclei de zahăr se apropie de sfârșit, în multe cooperative, cum ar fi cele din Cîrța, Mădăraș, Tomești, Frumoasa, Toplița-Ciuc, Bancu, Cos- meni, Sînmartin, Cristuru Secuiesc, Merești și altele, s-a făcut și se face prea puțin pentru însilozarea colete- lor de sfeclă și a cocenilor de porumb.Pornind de la realitățile existente, comandamentele agricole comunale au obligația ca, în zilele care urmează, să procedeze la o organizare exemplară a recoltării furajelor a- flate încă pe cîmp, la strîngerea întregii producții de colete de sfeclă, coceni de porumb, paie, resturi vegetate din sectorul legumicol etc., astfel încît nici o singură unitate să nu rămînă cu balanța furajeră deficitară. (I. D. Kiss).
T

Foto : S. Cristian
început de stagiune 
la Opera Română

I 
I
I
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Prezența Operei Române în actualitatea vieții muzicale bucu- reștene și a țării întregi se impune prin- tr-o arie a preocupărilor mai interesantă, mai diversă decit în alți ani. De pildă, a- nul acesta, pentru prima dată, colectivul Operei a desfășurat o „stagiune estivală" menită a păstra continuitatea relațiilor cu publicul și de-a lungul vacanței. Repertoriul ales a avut un profil aparte — titluri de mai largă accesibilitate din literatura muzicală universală și românească — a- bordîndu-se în concordanță cu perioada estivală ; în premieră, două capodopere miniaturale : „Bastien și Bastienne" de Mozart și ,',La serva pa- drona" de Pergolesi, cu care au fost onorate și stagiunile permanente ale Operei Române la Rîmnicu- Vîlcea și Buzău. A existat, deci, o de multă vreme dorită continuitate, prelungită prin seria de spectacole cu care colectivul primei noastre scene lirice a participat la manifestările celui de-al VII-lea Festival internațional „George Enescu".Astfel, gongul noii stagiuni nu a marcat o „rcintîlnire cu publicul", ci invitarea a- cestuia în continuarea unei activități care a- coperă întreg anul, la un eveniment cu multiple rezonanțe : premiera operei „Walkiria". Montînd această lucrare, la 100 de ani de la premiera absolută în cadrul Festivalului de la Bayreuth, realizatorii au unit omagiul adus lui Wagner cu semnul u- nui prestigios act de cultură, de educație muzicală oferit publicului, act demn de prestigiul Operei bucureștene, de menirea ei în contemporaneitate. Spectacolul a constituit într-ade- văr un eveniment. Maiestuoasă, impresionantă prin sobrietate și expresivitate, concepția interpretati

vă a dirijorului Constantin Bugeanu și-a găsit subtile corespondențe în viziunea regizorală monumentală a lui Jean Rîn- zescu și a scenografului Roland Laub. Cîteva glasuri din distribuția de premieră au prestanța apogeu- lui carierei lirice — Maria Nistor-Slătina- ru, Gheorghe Crăsna- ru, Mariana Stoica ; altele reconfirmă personalități — Iulia Bu- ciuceanu ; iar altele ne descoperă valori de perspectivă — A- drian Ștefănescu. De subliniat și meritele eforturilor lui Marcel

Angelescu, ca și ale grupului de voci feminine confruntate cu interpretarea dificilelor replici ale walkiriilor. Prin toate însușirile acestei premiere, stagiunea Operei Române se înscrie pe o traiectorie ascendentă, instituția ac- centuîndu-și calitatea de important focar spiritual, reafirmînd cu strălucire forța talentelor muzicale românești.Această apreciere este argumentată și de faptul că, astfel începută, actuala stagiune promite să înregistreze un crescendo, anunțind o serie de momente remarcabile prin valoarea titlurilor și prin modul în care acestea completează tematic repertoriul permanent, înscriindu-se acțiunii de omagiere a centenarului independenței, participării la Festivalul național al educației și culturii socialiste „Cintarea României", colectivul Operei Române pregătește, alături de alte spectacole, două premiere românești absolute — opera „Independența" de Doru Popovici și tripticul coregrafic „Arc peste
CÎMPULUNG

Un modern complex comercialRecent, în noul cartier Vișoi s-a dat în folosință un complex modern care cuprinde : un magazin alimentar cu autoservire, unități de lapte, piine, preparate tip „Gospodina", o cofetărie. De asemenea, în piața centrală a orașului a fost deschis un magazin cu produse lactate proaspete. După cum am fost informați de tovarășul Constantin Ciotei. director comercial al I.C.S. „Mixt“-Cîmpulung, a luat o mare extindere comerțul stradal, în special pentru produse de alimentație publică. Pînă la finele anului vor
logice organizate în cîteva comune și sate, au stăruit asupra rolului familiei în educarea in spirit materialist a copiilor. S-a realizat un ciclu de acțiuni cu participarea unor brigăzi științifice, a altor specialiști care au demonstrat cu răbdare și tact îndatoririle de mare responsabilitate ce revin familiei, părinților în educarea și formarea tinerei generații. în multe localități; in cadrul lectoratelor cu părinții au fost dezbătute o varietate de teme, dintre care amintim: „O- mul in luptă cu forțele naturii", „Materialitatea fenomenelor din natură", „Medicina modernă și leacurile empirice", „Fenomenul religios în lumina contemporaneității" etc.Comitetul județean de partid acordă, de asemenea, o atenție deosebită predării științelor naturii, eît și științelor sociale în școli, îmbunătățirii conținutului acestor discipline, pentru Înarmarea tineretului școlar cu temeinice cunoștințe științifice, pentru educarea patriotică și revoluționară a tinerilor. Pozitiv este faptul că un număr tot mai mare de copii se orientează spre profesiile cu caracter tehnic — în domeniile naval, construcții, electromecanică, metalurgie — participă la cercurile teh- nico-aplicative și pe obiecte (fizică, chimie, biologie etc.), prin intermediul cărora î.și însușesc convingeri materialiste despre natură și societate, se pregătesc pentru muncă șî viață.Județul Tulcea este un județ In plină dezvoltare. Aceasta presupune mutații profunde pe diverse planuri, confruntarea oamenilor cu probleme noi, cu situații complexe, industrializarea județului fiind un element esențial, un factor determinant al

veac" (1877—1918—1944) de Mihai Moldovan. Asemenea evenimente (care, sperăm, vor fi prelungite și în stagiunile viitoare) sînt menite să constituie momente de vîrf ale activității Operei Române, ele încadrîn- du-se in mod semnificativ acțiunilor cultural-artistice ale unui an în care se va împlini un veac de teatru liric românesc. Se mai adaugă proiectelor — certe — ale stagiunii două premiere din creația sovietică contemporană : baletele „Floarea de piatră" de Prokofiev și „Othello" de Ma- ciavariani ; prezentarea unei capodopere românești — „Năpasta" de Sabin Drăgoi ; montarea unei celebre partituri a lui Massenet — „Manon".Este de remarcat că pe aceeași linie a unei activități vii, permanente, a unei prezențe stăruitoare în mijlocul publicului, Opera Română și-a asumat și responsabilitatea susținerii unor stagiuni permanente în afara sediului (la Alexandria, Slobozia, Buzău și Rîmnicu-Vîlcea), lăr- gindu-și astfel raza de acțiune, amplifi- cind dialogul specific cu oamenii muncii. Există, în ansamblul tuturor acestor acțiuni, care solicită participarea întregului.. potențial artistic al colectivului primei noastre scene lirice — acțiuni amplificate prin participări la activitatea cultural-ar- tistică de masă, prin colaborări cu artiștii amatori — semnul u- nei entuziaste angajări pentru realizarea importantelor obiective ce revin muzicii în educarea politică, e- tică și estetică a omului contemporan, con- firmîndu-se astfel prestigiul unei importante instituții artistice, clădit pe temelia marilor valori ale tradiției culturii românești.
Grlgore CON- 
STĂNTINESCU
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fi date în funcțiune noi unități de mobilă, țesături, sticlărie, porțelan etc. Este de notat și faptul că in oraș au fost deschise de curînd 126 de expoziții cu vînzare a preparatelor culinare, îndeosebi pe bază de legume, ouă, paste făinoase și orez. Dau bune rezultate și preocupările întreprinderii de aprovizionare cu produse a unităților direct de la furnizori ; la .5,5 milioane tei se ridică volumul de mărfuri (brînze- turi, preparate din carne, textile) aduse pe această cale. (Gheorghe Cîrstea).
bunăstării și civilizației și, în același timp, o dovadă vie a rolului științei și tehnicii in progresul social-uman. Este o realitate fără putință de tăgadă că în localitățile unde s-a dezvoltat industria, forța colectivelor muncitorești constituie pirghia esențială în educarea și formarea oamenilor, în dezvoltarea conștiinței socialiste și a nivelului lor de înțelegere. De altfel, și propaganda economică a cunoscut o amplă dezvoltare. Au fost organizate numeroase expuneri și dezbateri pe diverse teme, dintre care cităm : „Cincinalul 1976— 1980 — cincinalul revoluției științi- fico-tehnice", „întrecerea socialistă — la cotele maxime ale exigenței științei și tehnicii", „Revoluția științifică — cadru stimulativ al mișcării de invenții și inovații" etc,Activitatea de educare materia- list-științifică a maselor trebuie să fie o activitate permanentă, ea înce- pînd cu virsta preșcolară și conți* * nuînd pe tot parcursul vieții omului. Tocmai de aceea, comitetul județean de partid acordă o atenție deosebită îndeplinirii sarcinii asupra căreia a stăruit atît de mult Plenara C.C. al P.C.R. din 2—3 noiembrie — de a îndruma și conduce unitar această activitate, prin concentrarea acțiunilor tuturor factorilor educaționali. Va crește astfel neîncetat participarea conștientă, activă a tuturor locuitorilor județului, indiferent de naționalitate, la rezolvarea sarcinilor economico-so- eiale și obștești ce le avem de înfăptuit, la progresul continuu, pe plan material și spiritual, a acestor meleaguri ale patriei, la înfăptuirea Programului partidului de făurire a societății socialiste multi
lateral dezvoltate.

DIVERS! 
------------------- ! 
Saltul----------- |
salvator

Fără să se uite nici in dreapta, | 
nici in stingă, bătrinul Ștefan 
Szabo din Lupeni s-a angajat in 
traversarea liniei ferate care 
trece chiar prin centrul orașului. 1 Așa se face că nu a observat i 
trenul care se apropia de el 
amenințător. Șeful de manevră | 
Aurel Buha a încercat impost- 
bilul. Printr-un salt fulgerător, I 
el a reușit să-l smulgă pe bă- | trin din fața trenului și să-i 
salveze viața.

Gest i
reprobabil

Mergind cu bicicleta, un elev I 
din clasa a Vil-a, de la Liceul i nr. 2 din Satu-Mare, a lovit | 
ușor, din greșeală, pe o femeie | 
cu un copil in brațe. Deși nici 
femeia și nici copilul n-au sufe
rit nici un fel de leziuni, deși 
elevul și-a cerut pe loc iertare, ■ 
regretind clipa de neatenție, so- i 
țul femeii s-a năpustit asupra 
elevului, lovindu-l fără milă, I 
pînă l-a adus in stare gravă de . 
comă. Inspătmîntat de propria i 
nesăbuință și brutalitate, făptașul | 
a dispărut de la locul cu pricina, 
întimplarea a făcut ca elevul să 
fie zărit de un asistent sanitar, 
care l-a transportat urgent la 1 
spital cu propria mașină. După i 
trei zile de căutări, făptașul a 
fost descoperit, miliția primind | 
un ajutor prețios chiar de la co
legii celui lovit. Autorul ruși- I 
noasei fapte : Al. Tătăran din 
Satu-Mare, strada Coșbuc nr. 45. 1 „ • " I
De pominaZi de plată a retribuției la coloana de transporturi auto Tru- șești, județul Botoșani. Rind pe I rînd, șoferii trec pe la casierie, își | primesc drepturile și urcă la vo- i lan pentru a mai face încă un . transport sau două de sfeclă sau de porumb de pe cîmp. Numai colegii lor — N. Dîrvaru, C. Abalașei, N. Rotundu — și alți I trei, in frunte cu șeful respectivei coloane auto, Ioan Mihai, au 1 plecat la bufet să se „cinsteas- , că“. La crișmă, ca la crîșmă : mai dă unul un rînd, mai cere | altul două, și cheful se întinde. Așa s-a intimplat și cti ei, zăbovind pînă tîrziu. A doua zi au simțit nevoia să se „dreagă" și 1 au luat-o de la început, ba chiar i și cu muzică, pînă au ajuns la | un scandal de pomină. Bine zis I de pomină, pentru că n-o Să uite . ușor ce-au pățit cind s-au trezit...
20 din 34 I

Luca Vasile din Tulcea era 
permanent in căutare de noi 
„îndeletniciri". Un timp a „fruc
tificat*  pe sub mină cantități de 
carne sustrasă de la abator. Apoi 
s-a apucat să dea iama prin co
tețele cu orătănii. S-a „repro
filat*  pe subtilizarea sacoșelor 
lăsate de cumpărătoare la ma
gazinele cu autoservire. Dar 
cel mai mult și mai mult 
— „irezistibil* , cum declară el 
cu cinism — îl atrăgeau bu
zunarele oamenilor. De cum 
vedea un buzunar mai „ex
pus vederii*,  in doi timpi și trei 
mișcări, cu o agilitate demnă de 
o meserie cinstită, ii sustrăgea 
omului actele și banii, după care 
dispărea, pentru a apărea și re
apărea mereu și mereu in fața 
instanțelor de judecată. Con
damnările de pînă acum însu
mează nu mai puțin de 20 de 
ani. Cam mult pentru un ins 
care n-are decit 34 de ani și 
care n-a găsit, pini la această 
vîrstă, un singur răgaz să facă 
și ceva util in viața lui.

| De la un băț
de chibrit...De la un băț de chibrit s-au mistuit un grajd, o claie cu fin, cîțiva saci de porumb și o stivă de lemne din ograda cooperatoarei Susana Fărcaș (comuna Fe- leacu, județul Cluj), Copilul gazdei, împreună cu un vecin cam de aceeași vîrstă, lăsat! ne- supravegheați, au făcut rost de o cutie de chibrituri aruncată Ia intîmplara și au început să se joace „de-a focul". Aprinzînd, pe rînd, bețele de chibrit — să vadă care face flacără mai mare — unul din ele a nimerit pe o uscătură și pălălaia s-a încins repede. Au intervenit rapid pompierii, saivînd nu numai casa femeii, ci și gospodăriile din jur.
Groapa 
din albia

serile trecute, 
au por- 
comuna

Ariesului»
într-una din

trei bărbați și o femeie 
nit cu un car cu boi din 
Biștra, județul Alba, spre satul 
Birlești. Nealegind bine drumul 
cei mai potrivit, in momentul în 
care au încercat să treacă riul 
Arieș au nimerit intr-o groapă 
din care se excavase balast. Ca
rul a ajuns pe celălalt mal, fără 
pasageri. Toți patru s-au inecat 
in Arieș.

Rubrică realizată de
Petre POPA
cu sprijinul corespondențiloi 
„Scinteir
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Excelenței Sale Domnului MAMDOUH SALEM
Prim-ministru al Guvernului Republicii Arabe EgiptVă rog să primiți. Excelență, din partea Guvernului Republicii Socialiste România și a mea personal, cele mai sincere felicitări cu prilejul redesemnării dumneavoastră tn înalta funcție de prim-ministru al Guvernului Republicii Arabe Egipt.Folosesc acest prilej pentru a-mi exprima convingerea că relațiile de prietenie și colaborare dintre cele două țări se vor dezvolta și amplifica in continuare, în interesul poporului român și poporului egiptean, al cauzei păcii și înțelegerii în lume.Vă doresc succes deplin în munca dumneavoastră de mare răspundere, multă sănătate și fericire personală.

MANEA MĂNESCU
Prim-ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România

Primiri la primul ministru al guvernuluiPrimul ministru al Guvernului Republicii Socialiste România, Manea Mănescu, a primit joi pe dr. Gerhard Weiss, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, președintele părții R. D. Germane în Comisia mixtă guvernamentală de colaborare economică dintre Republica Socialistă România și Republica Democrată Germană.în cursul convorbirii au fost a- bordate, în spiritul înțelegerilor convenite între tovarășii Nicolae Ceaușescu și Erich Honecker, cu o- cazia întîlnirilor de la București și Berlin, probleme legate de extinderea și diversificarea raporturilor de colaborare și cooperare economică și tehnico-științifică dintre cele două țări. în acest cadru au fost analizate domeniile concrete de cooperare în producția industrială, precum și în extinderea schimburilor comerci-
Produse sodice deColectivul chimiștilor de la Combinatul de produse sodice Govora obține importante succese în direcția creșterii calității producției. în acest sens relevăm că ponderea sodei calcinate „extra", în totalul producției, s-a ridicat în acest an la circa 70 la sută. Succesul chimiștilor se da- torește aplicării unor măsuri tehnico- crganizatorice deosebite, printre care: înființarea de laboratoare de

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT
(Urmare din pag. I)

Gimnastele românce-primite 
cu deosebită căldură în JaponiaTinerele noastre gimnaste Nadia Comăneci, Teodora Ungureanu și Mariana Constantin, împreună cu antrenorul emerit Bela Karoly au sosit, joi seara, pe aeroportul internațional Haneda, din Tokio, unde li s-a făcut o primire deosebit de călduroasă. La sosire, sportivele românce au fost salutate de conducerea Federației japoneze de gimnastică, de un număr impresionant de iubitori ai sportului din capitala niponă. în aplauzele și manifestările de admirație ale celor prezenți, în fulgerările zecilor de blitzuri ale fotoreporterilor și operatorilor de la stațiile de radio și televiziune nipone și de la marile ziare și reviste, reprezentantele echipei noastre de gimnastică s-au îndreptat

spre aeroportul intern, de unde au plecat imediat la Nagoya, orașul care va găzdui, sîmbătă și duminică, competiția internațională de gim-
CORESPONDENȚA 

DIN TOKIO

nastică de elită „Cupa Kuniki".Sosirea gimnastelor noastre a fost anunțată joi seara de stațiile de radio și televiziune nipone, care au prezentat imagini de la aeroportul Haneda. în zilele precedente, numeroase publicații anunțau apropiata sosire a Nadiei Comăneci, tripla campioană olimpică, și a colegelor sale, iar stațiile de televiziune au reluat secvențe de la
box î Azi, semifinalelePrea multe meciuri într-o singură zi — spun amatorii de box despre finalele campionatelor naționale. Ieri după-amiază, 20 de partide in programul primei reuniuni ; abia se încheiase aceasta, și mii de oameni părăseau sala, iar alte cîteva mii se pregăteau să intre pentru a vedea meciurile reuniunii de seară, încă 20 de partide, în total, 40 de meciuri de box pe zi — ce-i prea mult strică. Se impun pentru viitor alte soluții, mai raționale, de desfășurare a principalei competiții naționale în acest sport.S-au ales ieri semifinaliștii la toate categoriile ; au fost și meciuri de calitate bună, altele, destule, cu un nivel tehnic scăzut, lipsite de frumusețe. Meciurile semifinale la categoria 48 kg (semimuscă) vor fi : T. Ghi- nea (Steaua) — R. Cosma (Dinamo) șl L. Moldovan (Cîmpia Turzil) — Al. Turei (Voința Cluj-Napoca). La categoria 51 kg (muscă) : I. Faredin (Farul) — I. Donose (Dinamo Brașov) și Șt. Băiatu (Voința București) — T. Dinu (Dinamo București). La categoria 57 kg (pană) : Gh. Ciochină (Steaua) — T. Tudor (Steaua) șl FI. Zamfir (Steaua) — M. Lazăr (Rapid). Dincolo de faptul că lui Gh. Ciochină i s-a atribuit o victorie la puncte (în fața lui I. Săli — Constanța) — contestată de mulți spectatori, notăm înscrierea inițială la această categorie a nu mai puțin de șase boxeri de la Steaua. Lazăr Marian (Rapid) a învins pe doi dintre aceștia (Lungu și Buzduceanu), va întîlni azi in semifinală pe al treilea și, dacă va cîștiga, va întîlni cu siguranță în finală pe al patrulea ste- list. Cum, necum, meciurile categoriei pană nu mai au interesul și strălucirea de pe vremea cînd boxa Gabriel Pometcu (acesta, cu licență de antrenor, și-a început ucenicia în noua profesie la clubul Rapid).

Pedeapsă meritatăTribunalul județean Suceava a condamnat la moarte pe inculpați! Rus Aurel și Mihăileseu Ion, pentru comiterea infracțiunii de omor deosebit de grav.Hotărîrea de condamnare, confirmată de Tribunalul Suprem, a stabilit că Rus Aurel a pătruns noaptea în locuința lui Popescu Raveca și Popescu Aurica, din comuna Straja, județul Suceava, pe care le-a ucis prin torturi.Inculpatul Mihăileseu Ion a pătruns în locuința lui Birsan Vasile din comuna Putna. județul Suceava, pe care l-a jefuit, după ce l-a ucis prin acte de cruzime.Cei doi făptuitori au mai fost condamnați anterior, pentru comiterea unor infracțiuni.Hotărîrea de condamnare la moarte 
• fost executată. 

ale dintre Republica Socialistă România și Republica Democrată Germană.La primire au participat tovarășii Mihai Marinescu, viceprim-ministru al guvernului, președintele părții române în comisie, Constantin Niță, ambasadorul României la Berlin.A asistat, de asemenea, dr. Hans Voss, ambasadorul R. D. Germane în țara noastră.
★Primul ministru al Guvernului Republicii Socialiste România, tovarășul Manea Mănescu, a primit in cursul zilei de joi, în vizită protocolară de prezentare, pe ambasadorii acreditați în țara noastră ai Republicii Federale Germania, Richard Balken, și Republicii Centra- fricane, Antoine Kezza.

calitate superioaraanalize în toate secțiile de producție, perfecționarea rețetelor de fabricație și a controlului tehnic, îmbunătățirea operației de sortare a calcarului, întărirea disciplinei tehnologice ș.a. Metodele înaintate de organizare folosite în combinatul din Govora vor fi extinse în toate unitățile centralei, generalizarea lor du- cînd la creșterea volumului și calității produselor sodice în industria chimică. (Iulia Stroe).

Jocurile Olimpice de la Montreal, prezentînd-o pe Nadia în timpul e- xercițiilor executate cu măiestria datorită căreia a devenit cea mai populară sportivă a a- nului. Canalul 10 de televiziune „Net" a transmis, timp de aproape o oră, filmul despre Nadia și colegele ei, pus Ia dispoziție de televiziunea română. Răspunzînd interesului deosebit manifestat de iubitorii de sport din Japonia, stațiile de televiziune au programat emisiuni speciale, consacrate evoluției gimnastelor noastre la competiția de la Nagoya. „Fuji Television" va prezenta sîmbătă seara, pe canalul 8, o emisiune de o oră, iar duminică va transmite în direct din sala competiției.
Paul DIACONU

Categoria 63,5 kg (ușoară) e dominată de dinamoviști : C. Cuțov — Gh. Simion și P. Dobrescu — I. Bu- dușan, acesta din urmă, de la Metalul București. La categoria 71 kg (mij- locie-mică) : V. Didea (Dinamo București) — D. Cimpoeșu (Dinamo Brașov) și S. Tirîlă (B.C. Galați) — D. Petropavlovschi (Rapid), ambii subiecte de discuție : Tîrîlă, fiindcă 1 s-a dat victoria în meciul cu Gh. Mo- raru (Steagul roșu Brașov), rapldis- tul fiindcă a boxat excelent contra lui I. Mocanu (Metalul Bocșa).La categoria 81 kg (semigrea), C. Dafinoiu (B.C. Brăila) va boxa astăzi cu G. Axente (B.C. Galați), iar V. Vrînceanu (Dinamo) cu colegul său de club I. Gyorffi. Atît Dafinoiu, cit și Vrînceanu au cîștigat ieri prin abandon dictat de arbitri (președintele colegiului de arbitri, V. Ca- zacu, ne-a explicat că în boxul amator nu există noțiunea de „K.O. tehnic", folosirea ei fiind improprie).în gala de ieri seară au mai fost desemnați ca semifinaliști următorii boxeri : categoria 54 kg (cocoș), N, Popa (Metalul București) — I. Memet (Farul) și D. Condurat (Steaua) — N. Stoenescu (A.S.A Cluj-Napoca) ; categoria 60 kg (semiușoară), Gh. Vlad (Muscelul) — I. Mantu (Steaua) și 1. Dragomir (Olimpia Buc.) —- FI. Liva- daru (Steaua) ; categoria 67 kg (se- mimijlocie), C. Hajnal (Steaua) — I. Vladimir (Dinamo) și L. Măciucă (U. M. Timișoara) — V. Cicu (Dinamo) ; categoria 75 kg, Șt. Florea (Rapid) — V. Szilagy (Tehnofrig Cluj- Napoca) și I. Răducu (B. C. Brăila) — Al. Năstac (Steaua) ; categoria + 81 kg (grea) I. Dascălu (Farul) — V. Lehăduș (B. C. Galați) și... M. Simon (Dinamo) — I. Giurcă (Metalul Tîrgoviște).Azi, galele încep la orele 15 și, respectiv, 18,30.
V. M.

vaslui: Sortimente noi 
de bunuri de consum

SATU MARE

Noul pod rutier peste SomeșIeri, 11 noiembrie, la Satu Mare a fost inaugurat noul pod rutier peste rîul Someș, o modernă construcție concepută de Institutul de proiectări transporturi auto, navale și aeriene din Ministerul Transporturilor și executată de întreprinderea de drumuri și poduri București- Grupul de șantiere Cluj-Napoca. Darea în exploatare a noului pod — care dispune de patru benzi de circulație și de trotuare, contribuie la îmbunătățirea substanțială a sistemului de circulație din oraș, a transportului în comun și a traficului de tranzit. Podul propriu-zis este prelungit prin viaducte de acces care asigură circulația fluentă pe arterele de legătură din ambele părți ale rîului.După cum am fost informați de ing. Marian Aniței de la Institutul de cercetări și proiectări tehnologice în transporturi-București, aici, la Satu Mare, s-a realizat cea mai mare deschidere de pod din beton precom- primat din țară. De altfel, probele de încercare — efectuate în urmă cu cîteva zile sub încărcătura statică a patru convoaie de autocamioane cu balast — sînt edificatoare. Studiile efectuate și experiența acumulată creează posibilitatea scurtării la jumătate a termenelor de execuție a viitoarelor poduri de acest fel. (Octav Grumeza).
Centrala industrială 

de tractoare și mașini 
agricole și-a îndeplinit 
planul anual la exportColectivele Centralei industriale de tractoare și mașini agricole Brașov anunță îndeplinirea sarcinilor anuale de plan la export. Sînt create astfel condițiile ca pină la sfîrșitul anului unitățile centralei să livreze suplimentar la export produse în valoare de 160 milioane lei, concretizate în 5 000 tractoare de diferite tipuri, 5 000 grape și pluguri, piese de schimb pentru tractoare și mașini agricole în valoare de 54 milioane lei. (Nicolae Mocanu).

RUGBI : Duminică,

în Capitală

România - FranțaNe mai despart doar două zile de meciul de rugbi România — Franța, care, după cum s-a mai anunțat, va avea loc duminică pe sțadionul Giu- lești din Capitală. Evenimentul marchează nu numai continuarea unei tradiții privind legăturile dintre rugbiul românesc și rugbiul francez, ci — in ultimii ani — constituie derbiul campionatului european (acum la a 12-a ediție), campionat în care francezii au cucerit titlul de nouă ori, iar românii de două ori. Ambele tabere au în vedere considerentele amintite și privesc cu seriozitatea cuvenită partida de duminică.Miercuri la amiază i-am văzut, la un antrenament, pe rugbiștii noștri. Sub supravegherea antrenorilor Petre Cosmănescu și Valeriu Irimescu, ei au efectuat un joc-școală, folosiți fiind toți cei 23 de componenți ai lotului — în general jucători cu experiență, dar și unii debutanți. Este foarte probabil ca duminică echipa noastră să intre pe teren in următoarea alcătuire : Dinu, Ortelecan. Băcioiu — Pintea, Ionescu — Mura- riu, Stoica, Dărăban — Paraschiv, Alexandru, Motrescu, Varga, Nica, Ianusievici — Bucos. Ceilalți componenți ai lotului (și ei gata pentru a intra în joc !) sînt : Turlea, Muntea- nu, Mușat, Achim, Suciu, Zafiescu, Borș și Bucan.Din cite știm, echipa Franței va deplasa la București un lot redutabil, ca întotdeauna, contind, intre altele, pe marea valoare a lui Paparembor- de, Vacquerin, Bastiat, Skrela, Astre, Bertranne, Aguire. Oaspeții și-au anunțat, sosirea pentru sîmbătă la amiază.Meciul România — Franța va începe la ora 14 și va fi arbitrat de J.C. Kelleher (Țara Galilor). Folosim prilejul pentru a mai anunța că duminică accesul elevilor, studenților și militarilor este liber și că sîmbătă, pe terenul din Parcul Copilului, de la ora 14,30, se dispută un alt meci de tradiție în rugbi : selecționata studențească a României — selecționata studențească a Franței.
I. D.

ÎN CÎTEVA RÎNDURI• La Liege, în meci pentru preliminariile campionatului mondial de fotbal (grupa a IV-a europeană), echipa Belgiei a învins cu scorul de 2—0 (1—0) echipa Irlandei de Nord. Cele două goluri au fost marcate de Van Gool (min. 28) și Lambert (min. 52).• La Kavala (Grecia) în meciul dintre selecționatele de fotbal ale Greciei și Austriei, oaspeții au învins cu scorul de 3—0 (1—0).• în turul al treilea al concursului de tenis de la Hong Kong, Ilie Năs- tase l-a întrecut cu 6—0, 6—2 pe indianul Sashi Menon. Alte rezultate : G. Mayer — Gorman 6—4, 3—6, 6—1; Pohman — Gullikson 6—0, 6—1 ; Ro- sewall — Masters 6—3, 6—1 ; Krule- vitz — Simpson 7—6, 6—3 ; Montano — Machette 7—5, 4—6, 9—7.

alte localități se confecționează plăpumi. Unitatea de producție și prestări in construcții a întreprinderii județene a cooperației de consum asigură în sezonul toamnă-iarnă peste 25 de articole de uz casnic și gospodăresc. în trimestrul IV al acestui an, volumul mărfurilor pe care il asigură cooperația de consum vasluiană este mai mare cu 3 milioane lei față de prevederile înscrise in plan. (Crăciun Lăluci).

CronicaPrimire Tovarășul Gheorghe Oprea, viceprim-ministru al guvernului, a primit joi după-amiază pe Nikola Todoriev, ministrul energeticii din Republica Populară Bulgaria.La primire a luat parte Nicolae Mănescu, ministrul energiei electrice.A fost prezent Petar Danailov Hristov, ambasadorul R. P. Bulgaria la București.în cursul convorbirii care a avut loc cu acest prilej au fost abordate probleme referitoare la dezvoltarea în continuare a relațiilor de colaborare economică dintre România și Bulgaria, îndeosebi în domeniul energeticii. ♦Cu prilejul primei aniversări a proclamării independenței de stat și a constituirii Republicii Populare Angola, joi după-amiază, Institutultv
PROGRAMUL I

10.00 Teleșcoală.
11,00 Teleclnemateca. Ciclul „Un mare 

actor" — Paul Newman. Film ar
tistic : „Hombre".

12,45 Să muncim șl să trăim In chip 
comunist.

13.10 Selecțiuni din concertul de melo
dii românești In primă audiție.

13.30 Telex.
16.00 Campionatele naționale de box.
17.00 Emisiune in limba germană.
18,55 Obiceiuri, dansuri, cîntece.
19.20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal.
20.00 steaua fără nume.
20.50 Mai aveți o Întrebare 7
21.30 Seară de balet : „Nunta din Oj- 

cow“.
22.10 Telejurnal.

PROGRAMUL n
17,00 Telex.
17.05 Universitatea TV.
17,35 Șah mat In... 15 minute.
17.50 Desene animate : Pixie și Dixie.
18.05 Drumuri pe cinci continente.
18,55 Pagini de umor : Ce vrăji a mai 

făcut nevasta mea.
19.20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal.

Economic, trainic, la înalt nivel tehnic
și indicațiilor date de secretarul general al partidului la consfătuirea de lucru de la C.C. al P.C.R. din septembrie a.c. dovedesc marile posibilități existente pentru micșorarea substanțială a consumurilor de materiale și a costurilor investițiilor. La ora actuală, reducerile efectuate la investițiile din numeroase județe demonstrează cu convingere că această sarcină de mare importanță economică și socială este pe deplin realizabilă. Cit privește căile practice și imediate de acțiune, stabilite pe baza noilor orientări fundamentate de tovarășul Nicolae Ceaușescu, acestea vizează întreaga gamă de activități și lucrări aferente fiecărui obiectiv de investiții. Este vorba, îndeosebi, de renunțarea la soluțiile de fundare masive, mari consumatoare de materiale, de dimensionarea cu strictețe a clădirilor și utilităților, de adoptarea de soluții constructive orientate în principal pe folosirea de materiale ușoare, mai ieftine, care se produc în țară.Indiscutabil, tot ce s-a întreprins în această direcție nu trebuie privit decît ca un punct de plecare pentru continuarea și intensificarea, în perioada imediat următoare, a acestei ample acțiuni de îmbunătățire a proiectelor. După cum s-a subliniat la plenara C.C. al P.C.R., chiar în cursul acestei luni trebuie definitivate proiectele pentru lucrările de investiții aflate în curs de execuție, în vederea asigurării condițiilor necesare desfășurării in ritm intens a activității de construcții-montaj. Totodată, pentru investițiile programate în anii viitori se cer elaborate noi norme și parametri obligatorii pe ministere și lucrări, astfel îneît să se creeze posibilitatea) realizării lor la termenele planificate. Prin întreaga această acțiune trebuie asigurată, așa cum s-a apreciat că este necesar și posibil la recenta plenară, reducerea cu cel puțin 30 la sută a volumului de construcții-montaj și diminuarea, în mod corespunzător, a consumurilor de metal, ciment, lemn și alte materiale.Cu toată claritatea. în spiritul exigențelor ce caracterizează conducerea partidului nostru, la recenta plenară s-a subliniat că această reducere nu trebuie să afecteze cîtuși de puțin obiectivele de dezvoltare economică și socială stabilite. Acestea trebuie realizate în întregime, cu aceiași indicatori tehnico-economici și parametri funcționali prevăzuți, dar cu cheltuieli și consumuri mai mici. Pentru aceasta este necesar să se renunțe la modificări minore aduse unor soluții constructive și tehnologice și să se adopte, in toate cazurile, acele măsuri, acele soluții constructive și tehnice, acele materiale de construcții, capabile să determine

Politica consecventă a României socialiste de dezvoltare amplă a relațiilor de prietenie, solidaritate și colaborare multilaterală cu țările arabe — politică pregnant reafirmată de Congresul al XI-lea — își găsește permanente concretizări In multiple acțiuni și inițiative internaționale ale partidului și statului nostru.Este elocventă în acest sens evoluția pozitivă pe care o cunosc relațiile româno-irakiene. Așa cum se știe, un moment hotărîtor în această evoluție l-au constituit vizita tovarășului Nicolae Ceaușescu în Irak, în urmă cu doi ani, și convorbirile avute cu președintele Ahmed Hassan Al-Bakr. în spiritul înțelegerilor dintre președinții celor două țări, ca și al acordurilor realizate în timpul vizitei în țara noastră, anul trecut, a vicepreședintelui Consiliului Comandamentului Revoluției din Irak, Saddam Hussein, dialogul româno- irakian a fost reluat în aceste zile la Bagdad, cu prilejul vizitei oficiale de prietenie a primului ministru al guvernului român, Manea Mănescu.Orientările constructive sub a căror înrîurire s-au desfășurat convorbirile oficiale au determinat înseși coordonatele și caracterul de lucru al vizitei. Punctul de plecare în examinarea perspectivelor de dezvoltare a colaborării l-a constituit constatarea îmbucurătoare că relațiile româno- irakiene au urmat un curs continuu ascendent — ceea ce și-a găsit materializare. în progresele înregistrate pe linia adîncirii conlucrării pe multiple planuri. Sînt edificatoare în acest sens creșterea schimburilor economice, inițierea unor forme de cooperare reciproc avantajoasă, realizarea în comun a unor obiective economice. Activitatea desfășurată de

zileiromân pentru relațiile culturale cu străinătatea a organizat în Capitală o manifestare culturală.Au participat membri ai conducerii I.R.R.C.S.. reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Externe, Consiliului Culturii și Educației Socialiste, Ligii române de prietenie cu popoarele din Asia și Africa, oameni de artă și cultură, un numeros public.Scriitorul Ioan Grigorescu a vorbit. cu această ocazie, despre importanța evenimentului aniversat.*Ministrul afacerilor externe al Republicii Socialiste România, George Macovescu, a adresat o telegramă de felicitare lui Ismail Fahmy cu prilejul redesemnării sale în funcția de viceprim-ministru și ministru ăl afacerilor externe al Republicii Arabe Egipt (Agerpres)
20,00 Teatru scurt : „Pasiune plus ra

țiune" de Alex. Mirodan.
20,50 Canzonissima. Emisiune de di

vertisment.
21,30 Telex.
21,33 Din filmoteca TV.
22.00 Clntece și jocuri populare.vremeaTimpul probabil pentru zilele de 13, 14 și 15 noiembrie. în țară : Vreme in general umedă. Cerul va fi variabil, mai mult acoperit, îndeosebi în vestul și nordul țării, unde temporar va ploua. în celelalte regiuni vor cădea burnițe și ploi locale. Vintul va sufla slab, pină la moderat, predominînd din sud-vest. Temperatura în scădere ușoară în a doua parte a intervalului. Minimele vor fi cuprinse între zero și 10 grade, izolat mai coborîte în estul Transilvaniei și nordul țării, iar maximele între 5 și 15 grade, local mai ridicate la început. în București : Vreme în general umedă, cu cerul mai mult acoperit, favorabil burniței și ploii. Vint slab pină la moderat. Temperatura în scădere ușoară în a doua parte a intervalului.

intr-adevăr o revoluționare a concepției de construcții-montaj.Desigur, documentele plenarei fundamentează modalitățile precise de acțiune prin care trebuie înfăptuit acest obiectiv de prim ordin al întregii activități de investiții. După cum s-a reliefat la plenară, accentul principal trebuie pus pe tehnologie, pe stabilirea rațională a fluxurilor tehnologice, factorul determinant, cel care hotărăște de fapt producția. Clădirile au numai rolul de a proteja oamenii, mașinile și utilajele și, în consecință, trebuie dimensionate în strictă concordanță cu necesitățile tehnologice. Acționînd în acest mod, proiectanții și inginerii tehnologi vor găsi posibilitatea să elimine definitiv din documentații supradimensionările și excesele arhitecturale, care duc la consumuri mari de materiale Si. forță de muncă. Mașinile și utilajele sint cele care dau efectiv producție și, de aceea, trebuie acționat stăruitor pentru a se a- slgura cu prioritate punerea în producție și buna lor funcționare. A- ceasta constituie o obligație fundamentală a tuturor factorilor din acest domeniu.în înfăptuirea acestor sarcini un rol deosebit de important revine comitetelor județene, municipale și orășenești de partid, organelor și organizațiilor de partid din ministere, centrale industriale, din unitățile de proiectare și construcții, care au datoria de a acționa cu fermitate pentru realizarea unei adevărate revoluții in gîndirea proiectanților și inginerilor tehnologi, pentru dezvoltarea și stimularea capacității creatoare și a spiritului gospodăresc al tuturor lucrătorilor din activitatea de investiții. Prin întreaga lor activitate organizatorică și prin toate formele muncii politico-educative, organele și organizațiile de partid trebuie să militeze cu stăruință pentru unire.a și concentrarea eforturilor tuturor proiectanților, constructorilor și beneficiarilor, pentru creșterea spiritului lor de răspundere în transpunerea exemplară în viață a măsurilor stabilite de plenară. în permanență, cu forță de convingere, organele și organizațiile de partid au datoria să sublinieze că acțiunea de raționalizare a investițiilor, de reducere a volumului de construcții și a consumurilor de materiale nu reprezintă o campanie de moment, ci se înscrie in cadrul preocupării susținute a conducerii partidului și statului nostru pentru creșterea accentuată a eficienței economice a investițiilor, pentru îndeplinirea exemplară a prevederilor mobilizatoare din acest domeniu în cincinal, în vederea accelerării progresului economic și social al țării.
muncitorii, tehnicienii și inginerii români la o serie de întreprinderi petroliere și de construcții din Irak se bucură, de altfel, de calde aprecieri în țara gazdă, constituind un aport concret la întărirea raporturilor de strînsă prietenie dintre popoarele român și irakian.Convorbirile oficiale dintre primul ministru al guvernului român și vice

Perspective rodnice relațiilor 
prietenești româno-irakiene

președintele Consiliului Comandamentului Revoluției din Irak au pus în evidență existența unor însemnate posibilități de extindere și diversificare a colaborării și cooperării economice, avînd In vedere atît potențialul economic în continuă creștere al celor două țări, cît și similitudinea unor preocupări pe linia valorificării cu maximă eficiență a resurselor de care dispun, în vederea accelerării progresului lor economic și social. Fructificarea acestor posibilități va constitui obiectul analizei sesiunii Comisiei mixte româno-irakiene, convocate la București pentru primul semestru al anului viitor. Aceluiași scop îi slujesc Protocolul ce sintetizează concluziile și deciziile tratativelor de la Bagdad, ca și Acordul de cooperare în domeniul cercetării

Al VUI-lea Congres al P.C. PortughezLISABONA 11 (Corespondență de la V. Oros). — La Lisabona au început joi lucrările celui de-al VUI-lea Congres al Partidului Comunist Portughez, care va analiza rezultatele activității partidului de la precedentul congres, din 1965: probleme cu care este confruntată Portugalia în actuala etapă a dezvoltării sale și va stabili programul de activitate al P.C.P. pentru perioada următoare.Raportul Comitetului Central a
★Secretarul general al Partidului Comunist Portughez, Alvaro Cunhal, l-a primit pe tovarășul Cornel Burtică, membru al Comitetului Politic Executiv, secretar al Comitetului Central al Partidului Comunist Român.Cu acest prilej au fost discutate probleme privind dezvoltarea legăturilor de prietenie și colaborare frățească dintre P.C.R. și P.C.P.. exari- 

Mesajul adresatîn numele Partidului Comunist Român, al secretarului său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, al oamenilor muncii din Republica Socialistă România, adresăm un cald salut tovărășesc delegaților la Congresul Partidului Comunist Portughez, tuturor comuniștilor portughezi, oamenilor muncii din Portugalia.Ne este deosebit de plăcut să subliniem și cu acest prilej bunele relații de prietenie, de solidaritate și de colaborare dintre partidele noastre, la dezvoltarea cărora o contribuție însemnată au adus-o întîlnirile și convorbirile dintre tovarășii Nicolae Ceaușescu și Alvaro Cunhal.Exprimînd satisfacția pentru evoluția ascendentă a raporturilor dintre Republica Socialistă România și Portugalia, dorim ca, în spiritul Tratatului de prietenie și colaborare, raporturile româno-portugheze să cunoască o extindere și diversificare continuă pe plan politic, economic, tehnico-științific, cultural și în alte domenii, ceea ce corespunde intereselor celor două popoare, cauzei păcii, securității, colaborării și progresului în Europa și în lume.Solidari cu lupta poporului portughez, atît în perioada întunecată a dictaturii fasciste, cit și după evenimentele de la 25 aprilie 1974, pe care le-am salutat cu căldură, comuniștii români, întregul nostru popor urmăresc cu simpatie activitatea comuniștilor, a tuturor forțelor progresiste, democratice și patriotice pentru apărarea și consolidarea cuceririlor revoluționare și înaintarea poporului portughez pe o cale nouă, potrivit aspirațiilor vitale și voinței sale de libertate, independență, democrație și progres social.Relevîndu-se că în prezent întregul popor român se află angajat într-o vastă activitate constructivă, în mesaj se arată că. în spiritul Directivelor Congresului al XI-lea, România dezvoltă larg relațiile de prietenie și colaborare cu țările socialiste, extinde raporturile cu țările în curs de dezvoltare, iar în spiritul principiilor coexistenței pașnice întărește legăturile cu țările capitaliste dezvoltate, participă activ la viața internațională.în lume se produc profunde transformări revoluționare, sociale și naționale. au loc schimbări fundamentale în raportul de forțe pe plan mondial în favoarea Socialismului și păcii. Se afirmă cu tot mai multă putere voința popoarelor de a pune capăt vechii politici imperialiste, colonialiste și ncocolonialiste de dominație și dictat, de a deveni stăpine pe bogățiile naționale și pe destinele lor, pentru înfăptuirea unei politici noi.
PRIMA ANIVERSARE ALUANDA 11 (Agerpres). — Joi a avut loc în capitala Angolei un miting popular consacrat primei a- niversări a independenței țării, la care au participat mii de persoane, precum și invitați dintr-o serie de țări prietene. Delegația de partid și guvernamentală a Republicii Socialiste România este condusă de tovarășul Ion Ioniță, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., viceprim-ministru al guvernului.

Energia nucleară să contribuie la bunăstarea
întregiiNAȚIUNILE UNITE — Corespondentul nostru transmite : Plenara Adunării Generale a O.N.U. a trecut la abordarea punctului privitor la „Raportul Agenției Internaționale pentru Energia Atomică".Luind cuvintul la dezbaterea acestui document, reprezentantul țării noastre, Romulus Neagu, a declarat că in actuala fază a industrializării energiei nucleare, aceasta s-a transformat într-o forță de producție directă, capabilă să contribuie efectiv la ameliorarea decalajelor economice existente în lume, la lichidarea stării de subdezvoltare.

științifice și al dezvoltării tehnologice, semnat în timpul vizitei.Este o convingere reciproc împărtășită că extinderea continuă a prieteniei și colaborării româno-irakiene depășește, prin importanță și semnificații, sfera raporturilor bilaterale, avînd pozitive înrîuriri pe un plan mai larg, asupra întăririi legăturilor de colaborare dintre forțele antiim- 

perialiste. în timpul convorbirilor oficiale s-au evidențiat, în aceșt sens, mutațiile profunde petrecute in viața internațională, marcate de afirmarea puternică a forțelor progresiste, antiimperialiste și anticolonialiste, a voinței popoarelor de a se dezvolta liber și independent, potrivit intereselor și aspirațiilor lor naționale. Intre aceste evoluții, o deosebită importanță are manifestarea tot mai pregnantă a hotăririi țărilor în curs de dezvoltare de a acționa pentru eliminarea decalajelor economice — în cursul convorbirii relevîndu-se aprecierea comună a României și Irakului că soluționarea acestei probleme reclamă instaurarea unei noi ordini economice și politice internaționale, care să conducă la crearea unui nou tip de relații interstatale,

fost prezentat de Alvaro Cunhal, secretarul general al P.C.P.La lucrări participă 1 200 delegați, precum și delegații ale unor partide comuniste și muncitorești, mișcări de eliberare națională și organizații progresiste din aproximativ 60 de țări ale lumii.Partidul Comunist Român este reprezentat de tovarășul Cornel Burtică, membru al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R.
★mîndu-se dorința de a întări raporturile de prietenie, colaborare și solidaritate dintre cele două partide, în concordanță cu înțelegerile dintre secretarii generali ai P.C.R. și P.C.P.Alvaro Cunhal a exprimat recunoștința pentru sprijinul și solidaritatea manifestate dintotdeauna de Partidul Comunist Român față de lupta comuniștilor portughezi.

de C.C. alP.C.R.bazate pe egalitate în drepturi, pe respectul independenței și suveranității naționale, abolirea forței în relațiile dintre state, pe dreptul popoarelor de a conviețui și colabora în pace și securitate. Toate acestea au făcut posibilă inaugurarea în viața internațională a cursului nou spre destindere, care se află la început și nu a devenit încă ireversibil. Arătînd că mai există forțe reacționare care pot pune în pericol pacea și securitatea popoarelor, mesajul subliniază că, pentru rezolvarea în interesul popoarelor a problemelor cardinale ale vieții contemporane, se impune intensificarea luptei unite a maselor pentru pace și dezarmare generală, și în primul rînd pentru dezarmare nucleară, pentru lichidarea subdezvoltării, pentru o nouă ordine economică internațională, pentru relații noi, democratice între state.Pe continentul nostru, unde se află concentrate cele mai puternice forțe militare și armament, inclusiv armament nuclear, se impune creșterea participării maselor populare, a partidelor și forțelor politice democratice, progresiste și antiimperialiste, pentru respectarea și aplicarea strictă, de către toate statele participante, a principiilor și prevederilor înscrise în Actul final al Conferinței de la Helsinki, pentru realizarea de noi pași pe calea securității și păcii.în spiritul hotărîrilor Congresului, Partidul Comunist Român dezvoltă larg relațiile de prietenie și solidaritate cu partidele comuniste, extinde raporturile sale cu partidele socialiste, social-democrate, cu mișcările de eliberare națională, cu partidele și organizațiile democratice, progresiste din țările în curs de dezvoltare, cu alte forțe politice și organizații democratice iubitoare de pace, subliniind necesitatea înțelegerii și unirii eforturilor lor pe plan național și internațional în lupta pentru transformări înnoitoare în viața societății, pentru democratizarea relațiilor dintre state, pentru asigurarea dezvoltării libere și independente a fiecărei națiuni pe calea progresului și civilizației, pentru triumful cauzei păcii și socialismului.în acest cadru — se arată în încheiere — apreciem că dezvoltarea in continuare a raporturilor tovărășești, de stimă și respect reciproc, ■’ dintre cele două partide ale noastre este menită să contribuie la intensificarea colaborării pe multiple planuri dintre România și Portugalia, servind intereselor popoarelor noastre, ale unității și solidarității mișcării muncitorești, progresiste și democratice internaționale.
INDEPENDENȚEI ANGOLEIîn discursul pronunțat cu acest prilej, președintele Agostinho Ncio — reamintind recentele hotărîri a- doptate de Comitetul Central al Mișcării Populare pentru Eliberarea Angolei (M.P.L.A.) — a subliniat necesitatea continuării luptei pentru crearea noii societăți pe baza alianței strînse dintre muncitori și țărani. Vorbitorul a arătat, totodată, că a- părarea suveranității și securității țării rămîne una dintre preocupările cele mai importante ale M.P.L.A. și ale guvernului.
omeniriîn acest context provoacă îngrijorare legitimă acțiunile și măsurile întreprinse de un grup limitat de state, avînd ca obiectiv restrîngerea și împiedicarea utilizării energiei atomice în scopuri pașnice. Vorbitorul a subliniat că orice acțiuni de natură să împiedice, să restrîngă sau să încalce dreptul tuturor statelor de a beneficia de avantajele care decurg din folosirea pașnică a energiei nucleare contravin însuși obiectivului A.I.E.A., prevăzut în statutul său, de a acționa pentru ca energia nucleară să contribuie la bunăstarea întregii omeniri.
bazate pe egalitate în drepturi și respect reciproc.Vizita primului ministru al guvernului român în Irak a constituit un nou prilej de reafirmare a solidarității poporului român cu lupta poporului irakian, a celorlalte popoare arabe pentru consolidarea independenței, pentru progres economic și social. Eforturile depuse de popoarele arabe in această direcție sînt însă, după cum se știe, serios grevate de persistența focarului de tensiune și conflict din Orientul Mijlociu. Și cu acest prilej a fost reafirmată poziția clară, principială a României socialiste care s-a pronunțat și se pronunță cu consecvență pentru găsirea unei soluții juste și durabile problemelor Orientului Mijlociu, ceea ce presupune retragerea trupelor israeliene din teritoriile arabe ocupate, rezolvarea problemei poporului palestinean prin asigurarea drepturilor sale legitime — inclusiv de a-și constitui un stat național propriu — asigurarea independenței și suveranității tuturor statelor din zonă.Căldurosul schimb de mesaje prietenești dintre președintele Nicolae Ceaușescu și președintele Ahmed Hassan Al-Bakr, rezultatele convorbirilor oficiale, atmosfera de prietenie și înțelegere în care acestea s-au desfășurat îndreptățesc, pe deplin, aprecierea formulată în Comunicatul comun, ca și în declarațiile oficiale făcute la încheierea vizitei, că în fața relațiilor româno-irakiene se deschid perspective din cele mai bune, spre satisfacția și în interesul ambelor popoare, al luptei pentru victoria cauzei păcii și progresului In lume.

Dumitru ȚINU

Studierea mai atentă a cerințelor populației a determinat conducerea U.J.C.C. Vaslui să introducă în fabricație noi sortimente de bunuri de larg consum. Numai în acest sezon, la secția de mică serie a cooperației din Huși au fost realizate circa 1 200 de paltonașe pentru copii între 2 și 5 ani. în atelierele cooperativelor din Negrești, Huși și Băcești s-au confecționat, de asemenea, aproape 5 000 de bucăți tricotaje pentru copil și adulți, iar la Murgeni și in
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Primit cu deosebit interes de opinia publică, 
în Italia a apărut volumul al șaselea din seria

„SCRIERI ALESE"
ale tovarășului Nicolae CeausescuROMA 11. — (De Ia corespondentul nostru). Editura „II Calendario del Popolo" din Milano a scos in aceste zile de sub tipar cel de-al șaselea volum din seria de „SCRIERI ALESE", înmănunchind o amplă culegere de extrase din cuvântările, expunerile și interviurile tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU din anul 1975.în cuvintul introductiv, prof. univ. Carlo Salinari subliniază că 1975 a fost pentru România anul încheierii celui de-al cincilea plan cincinal, realizat înainte de termen, iar în prezent „toate eforturile sint concentrate asupra transpunerii în viată a Programului celui de-al XI-lea Congres al P.C.R., care prevede transformarea României, pînă în 1990, dintr-o tară socialistă în curs de dezvoltare, într-o tară puternic dezvoltată". în 1975 — se menționează în continuare in prefață — a fost sărbătorită a 30-a aniversare de la instaurarea primului guvern democratic din istoria României. Acest eveniment a prilejuit președintelui Republicii Socialiste România efectuarea unui bilanț al marilor transformări și realizări revoluționare înfăptuite în ultimii 30 de ani.Autorul cuvîntului introductiv relevă in concluzie : „A- ceste articole și cuvîntări marchează o contribuție importantă la dezbaterea asupra temelor și problemelor socialismului, cu atit mai utilă și mai actuală într-o perioadă ca a- ceasta, caracterizată și în Italia de o răspindită și crescîn- dă «opțiune pentru socialism»".Grupate în 16 capitole tematice, textele selectate din lucrările tovarășului Nicolae Ceaușescu definesc concepția și politica partidului și statului nostru intr-o serie de probleme ale construcției socialiste în România, ale vieții internaționale actuale. Un spațiu important este a- cordat problemelor exercitării rolului conducător al P.C.R. în procesul de edificare a societății socialiste multilateral dezvoltate, adincirii continue a democrației socialiste, creării unui umanism de tip nou, asigurării deplinei egalități în drepturi a tuturor cetățenilor, rezolvării problemei naționale.Ca și volumele anterioare ale seriei de „Scrieri alese", culegerea cuprinde pagini semnificative din cu- vîntările, expunerile și interviurile tovarășului Nicolae Ceaușescu referitoare la politica externă a țării noastre, la raporturile de prietenie, alianță și colaborare frățească cu

toate țările socialiste, solidaritatea cu tinerele state care și-au cucerit independența, colaborarea cu toate țările, fără deosebire de orinduire socială.

Edizioni del CaiendarioRăspunzînd interesului larg manifestat de opinia publică din Italia față de realizările și preocupările poporului român, angajat în opera vastă de edificare a unei vieți noi, față de prezența activă și constructivă a României în viața internațională, a- pariția noului volum de „Scrieri alese" ilustrează, încă o dată, prestigiul de care se bucură în lume politica internă și externă a României socialiste, stima și prețuirea pentru personalitatea președintelui României, secretarul general al Partidului Comunist Român, tovarășul Nicolae Ceaușescu.
★La Ambasada română din Roma a avut loc prezentarea volumului al șaselea din seria de „Scrieri alese" ale tovarășului Nicolae Ceaușescu. La manifestare au fost prezenți repre-

zentanți ai partidelor politice, conducători ai unor instituții de artă și cultură, directori de ziare și agenții de presă, membri ai corpului diplomatic. Cei prezenți au fost salutați de ambasadorul României la Roma, Ion Mărgineanu.Prezentarea volumului a fost făcută de deputatul Sergio Segre, membru al C.C. al Partidului Comunist Italian, șeful secției externe a C.C. al P.C.I. Vorbitorul s-a referit la principiile ce călăuzesc politica externă a României, rele- vînd consecvența și energia cu care România, Partidul Comunist Român se pronunță pentru democratizarea relațiilor internaționale, creșterea contribuției fiecărui stat, indiferent de mărimea sa, la soluționarea problemelor cu care este confruntată omenirea, înlăturarea decalajelor dintre țările bogate și cele sărace, crearea unor raporturi de tip nou între statele dezvoltate și cele în curs de dezvoltare. înfăptuirea unor, eficiente măsuri de dezarmare, și in primul rînd de dezarmare nucleară.Relevînd locul important pe care îl ocupă în volum problemele mișcării comuniste și muncitorești internaționale, Sergio Segre a evidențiat concepția P.C.R. potrivit căreia fiecare partid trebuie să-și e- laboreze propria politică, propria sa linie, în conformitate cu condițiile istorice, naționale ale țării în care își desfășoară activitatea. El s-a. referit, totodată, la amplele relații pe care P.C.R. le întreține cu partidele comuniste, socialiste, social-democrate, cu toate forțele democratice și progresiste — unitate cerută de imperativele păcii și progresului.„Din această culegere de scrieri — a arătat in încheiere Sergio Segre — rezultă cu deosebită claritate liniile fundamentale ale politicii românești, precum și faptul că, astăzi, nici o țară, in orice parte a lumii s-ar afia, nu poate fi indiferentă in fața acelor mari raporturi de interdependență și interacțiune care marchează întreaga viață internațională".
★Volumul al șaselea din seria de „Scrieri alese" ale președintelui Nicolae Ceaușescu a fost prezentat și în Republica San Marino, manifestare la care au fost prezenți căpitanii regenți ai republicii, miniștri, conducători ai partidelor comunist, socialist și democrat-creștin, deputați și altepersoane oficiale.

agențiile de presă transmit:
Ambasadorul român înIugoslavia, Virg;1 Cazacu, a fostprimit joi de Stane Dolanț, secretarul Comitetului Executiv al Prezidiului C.C. al Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia. într-o atmosferă caldă, tovărășească, au fost abordate probleme ale relațiilor de strînsă prietenie și colaborare dintre partidele și popoarele celor două țări, ce se dezvoltă în spiritul intîlnirilor fructuoase șl al înțelegerilor dintre tovarășii Nicolae Ceaușescu și Iosip Broz Tito.Simpozion.In capitala R D G-a avut loc un simpozion la care au participat cercetători de la Institutul de studii istorice și social-politice de pe lingă C.C. al P.C.R. și de la Institutul de marxism-leninism depe lingă C.C. al P.S.U.G. Simpozionul a avut ca temă lupta în cele două țări pentru crearea Frontului Unic Muncitoresc și Frontului Popular Antifascist în preajma celui de-al doilea război mondial.Consiliul de Securitate * hotărît ca dezbaterile în problema admiterii. Republicii Socialiste Vietnam in O.N.U. să aibă loc vineri — informează agenția U.P.I. Decizia a fost luată la reuniunea Comitetului pentru admiteri al consiliului.

REDACȚIA SI ADMINISTRAȚIA i București. Plata Sclnte». Tel l? 60 io 17 60 20 Abonamentele se fac la oficiile poștale șl dlfuzorl! din Întreprinderi șt instituții. In străinătate, abonamentele se fac prin II.EXIM — departamentul export-import 
presă, P. O. BOX 136—137 telex ; 11 226, București, str. 13 Decembrie nr. 3. Tiparul: Combinatul Poligrafic CASA SCINTE1I «o 36«

Guvernul laburist3 *nre«is- trat o înfrîngere în Camera Comunelor, unde a fost adoptat, cu 311 voturi pentru și 308 contra, un amendament prezentat de opoziție în Camera Lorzilor la proiectul de lege privind extinderea zonei exclusive de acțiune a sindicatului docherilor. Amendamentul — scrie agenția France Presse— anulează practic proiectul de lege— limitînd de la 5 mile, cum era prevăzut, la numai 0.5 mile creșterea coridorului creat în jurul principalelor porturi ale țării, în perimetrul căruia pot fi angajați numai membri ai sindicatului docherilor.

Plenara C.C. al P. C. Francez care a dezbătut probleme ale situației politice și sarcinile partidului, precum și situația femeilor franceze, participarea lor la lupta oamenilor muncii pentru apărarea drepturilor, și-a încheiat lucrările. Secretarul general al P.C.F.. Georges Marchais, a rostit o cuvîntare.Directivele P.M.A. pentru viitorul cincinal. La Tirana au fost date publicității Directivele Congresului al VII-lea al Partidului Muncii din Albania cu privire la cel de-al VI-lea plan cincinal de dezvoltare economică și culturală a R.P. Albania pe perioada 1976—1980. Directivele trasează ca principală sarcină continuarea edificării în ritm accelerat a socialismului, pentru a transforma Albania socialistă într-o țară industrial-agrară. cu o industrie și o agricultură dezvoltate.Poziție realistă, senatorul american Dick Clark, președintele subcomitetului pentru Africa al Comitetului pentru problemele externe al senatului. ■ a declarat la Dar Es Salaam că Statele Unite trebuie să recunoască Guvernul Republicii Populare Angola — informează agenția U.P.I.Filmul „Viridiana", aparți- nind regizorului spaniol Luis Bunuel, va fi proiectat în Spania, după 15 ani de interdicție. Pelicula a putut fi proiectată în afara granițelor Spaniei deoarece producătorul ei, Gustavo Alatriste, a păstrat o copie. Qrigina- lul se afla într-un loc necunoscut în Spania.Scufundare. Cargoul >Zeki‘‘> sub pavilion turcesc, s-a scufundat în apropierea Insulelor Azore (din Atlantic). Cei 30 membri ai echipajului au fost salvați de vasele care navigau în apropiere.

Naționalizări. Guvernul angolez a decretat naționalizarea și confiscarea bunurilor active și pasive ale celor mai importante bănci din țară. Printr-un alt decret a fost ho- tărîtă crearea Băncii Naționale a An- golei și a Băncii Populare din Angola.După căderea Saigonu-— se arată într-un raport al Pentagonului — materialul de război de fabricație americană, capturat de Vietnam, includea 550 tancuri, 1 300 piese de artilerie și 130 000 tone de muniții. Valoarea materialul militar abandonat de forțele-marionetă in primăvara anului 1975 este apreciată la 5 miliarde dolari.
La Biblioteca română din New York a avut loc vernisajul expoziției de pictură pe sticlă, a- parținînd pictorului naiv din Transilvania, Timotei Tohănea- nu. Expoziția se bucură de un deosebit succes la public.Lfîg@. Guvernul Republicii Populare Bangladesh a adoptat o lege prin care se introduce pedeapsa cu moartea pentru persoanele ce se fac vinovate de activjtăți antistatale sau de participare la rebeliune. Legea stipulează că incitarea la război, participarea la rebeliune sau intrarea ilegală in țară în scopul desfășurării unor activități antistatale sînt delicte pentru care se aplică pedeapsa capitală.Fostul conducător al tribului Iho din Biafra> °du- megwu Ojukwu, a declarat, la Paris, că dorește să se întoarcă în țară și să contribuie la reintegrarea grupului său etnic în Nigeria unificată.

Tovarășul L. I. Brejnev l-a primit 
pe ministrul român al apărării naționaleMOSCOVA 11 — Corespondentul Agerpres transmite : Tovarășul Leonid Ilici Brejnev, secretar general al C.C. al P.C.U.S., I-a primit, la Kremlin, la 11 noiembrie, pe tovarășul general-colonel Ion Coman, membru supleant al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., ministrul apărării naționale al Republicii Socialiste România, aflat in vizită oficială de prietenie în Uniunea Sovietică.Din partea tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, ministrul român a transmis tovarășului Leonid Ilici Brejnev un cald mesaj de salut și cele mai bune urări de sănătate și fericire, iar popoarelor Uniunii Sovietice, urări de noi și însemnate succese în construcția comunistă.

Mulțumind, tovarășul Leonid Ilici Brejnev a rugat să se transmită tovarășului Nicolae Ceaușescu un salut cordial și cele mai bune urări, iar poporului român, urări de noi și mari realizări în opera de edificare a socialismului.în cursul convorbirii, desfășurată într-o atmosferă caldă, prietenească, au fost discutate probleme ale dezvoltării continue a colaborării dintre România și Uniunea Sovietică, precum și unele probleme internaționale actuale.La întrevedere au participat mareșalul Uniunii Sovietice D. F. Ustinov, membru al Biroului Politic al C.C. al P.C.U.S., ministrul apărării al U.R.S.S., și Gheorghe Badrus, ambasadorul României în U.R.S.S.

Pentru o pace justă și durabilă 
în Orientul Mijlociu

Intervenția reprezentantului României în Consiliul de Securitate

SPANIA

Ample manifestații muncitoreștiMADRID — Sute de greviști de la șantierele navale „Astilleros Hi- jos de J. Barreras" din Vigo, parti- cipanți la o manifestație în sprijinul respectării de către patronat a obligațiilor contractuale, au fost a- tacați de poliție, care a folosit gaze lacrimogene. în cursul serii de miercuri, muncitorii greviști s-au regrupat de mai multe ori pe străzile din centrul orașului, avind de înfruntat, de fiecare dată, brutalitatea polițiștilor. Aproape 2 000 de muncitori de la întreprinderea a- mintită se află în grevă de la începutul lunii noiembrie, cerînd patronatului plata salariilor pe luna octombrie.Poliția a atacat, de asemenea, o demonstrație muncitorească în orașul minier Reocin, din provincia spaniolă Asturia, și a operat arestări. De-
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monstranțiî se îndreptau spre o mină din apropierea orașului, unde 300 de mineri au organizat o acțiune în sprijinul revendicărilor lor privind îmbunătățirea condițiilor de viață.Atmosfera este foarte încordată în întreaga regiune minieră Torre- lavega, la 30 km de Santander, unde 210 mineri spanioli se află în galeria Santa Amalia, aparținind companiei „Real Asturiana", pentru a protesta împotriva hotărîrii patronatului care refuză îndeplinirea revendicărilor juste ale oamenilor muncii. Garda civilă a înconjurat puțul de evacuare, împiedicind aprovizionarea minerilor aflați la peste 200 m adincime. Legătura telefonică între birourile de la suprafață și galeria respectivă a fost tăiată, in- terzieîndu-se orice comunicare cu greviștii.
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NAȚIUNILE UNITE 11 — Corespondentul nostru transmite : Pre- zentind, în Consiliul de Securitate, poziția guvernului României în problema situației din teritoriile arabe ocupate de Israel în urma războiului din 1967, punct aflat in prezent în dezbaterea acestui important organism al O.N.U., ambasadorul țării noastre la Națiunile Unite, Ion Datcu, a subliniat că evenimentele tragice care au avut loc în acest an în teritoriile arabe aflate sub administrația militară a Israelului arată că, atit timp cit există ocupație militară, nedreptatea persistind, opoziția legitimă și naturală față de dominația străină se accentuează. Fiind vorba de teritorii care nu aparțin Israelului, situația din teritoriile arabe ocupate privește întreaga comunitate internațională, care arc dreptul și datoria să ceară respectarea dreptului internațional in ce privește statutul acestor zone. România dezaprobă actele și măsurile vizînd modificarea statutului teritoriilor ocupate și consideră că autoritățile israeliene trebuie să pună capăt oricăror măsuri de persecutare a populației pa- lestinene.România este direct interesată să se ajungă, cit mai curînd posibil, la

instaurarea unei păci juste și durabile in Orientul Mijlociu. O importantă inițiativă în această direcție, a arătat vorbitorul, ar putea fi reluarea Conferinței de pace de la Geneva, cu participarea țărilor interesate și a altor state care pot să contribuie la soluționarea justă și durabilă a acestei probleme.Relevînd netemeinicia refuzului Israelului de a accepta participarea reprezentanților poporului palesti- nean la această conferință, vorbitorul a arătat că problema palestineană este o componentă esențială a situației din Orientul Mijlociu și ca atare se impune ca O.E.P. să participe la toate eforturile de pace în zonă, inclusiv la Conferința de la Geneva.Subliniind că instaurarea unei păci durabile în Orientul Mijlociu presupune înainte de toate retragerea Israelului de pe teritoriile ocupate, asigurarea dreptului poporului palestinean de a-și crea un stat propriu și garantarea dreptului de existență liberă al tuturor statelor din zonă, reprezentantul român s-a pronunțat pentru creșterea rolului O.N.U. în soluționarea acestui conflict și angajarea sa directă în toate inițiativele vizînd instaurarea unei păci juste și durabile in zonă.
libanul după înfăptuirea primei etape a planului 

privind amplasarea „căștilor verzi"
• 4 OOO de soldați din cadrul torțelor de descurajare s-au 
instalat pe toate axele strategice ale regiunii Beirut • Presa 
libaneză salută reușita acestei operații, desiășurată într-o 

„atmosferă de calm"BEIRUT — Prima etapă a planului de acțiune al forțelor de descurajare arabe, pentru instaurarea păcii în Liban, a fost realizată cu succes. După cum informează agenția France Presse, aproximativ 4 000 de soldați sirieni din cadrul forțelor arabe au participat la operațiunea care a avut loc miercuri, instalindu-se pe toate axele strategice ale regiunii Beirut, fără a întîmpina opoziție.

„Vrem să muncim !" — sub această lozincă, la Londra a fost organizat 
un impresionant marș al tinerilor șomeri. Pentru a sugera proporțiile 
tot mai amenințătoare ale șomajului în rindul tinerilor, demonstranții au 
închipuit o ființă monstruoasă — „balaurul șomajului". Și, într-adevăr, 
un raport de dată recentă al comisiei Pieței comune, consemnînd am
ploarea deosebită pe care a luat-o șomajul printre tineri in cele nouă 
țări membre, relevă,că în ce privește Marea Britanie numărul șomerilor 
sub 25 de ani s-a ridicat, în perioada iulie 1975 — iulie 1976, de la 

142 000 la 378 000

Reuniunea A.E.L.S. de 13 Lisabona va trata probleme specifice organizației și acordarea unui ajutor Portugaliei, a declarat Charles Muller, secretar general al asociației. în acest sens, el a arătat că a și fost aprobat un prim credit de 2,1 milioane dolari pentru Portugalia. Delegații vor examina, de asemenea, situația economică mondială., situația în țările membre ale A.E.L.S., relațiile internaționale.Convorbiri. In cadrul turneului politic pe care-1 întreprinde prin mai multe țări europene, primul ministru al Greciei, Constantin Karamanlis, a sosit joi la Bruxelles, unde a avut a întrevedere cu șeful guvernului belgian, Leo Tindemans.în parlamentul italian au început joi dezbaterile asupra „programului guvernamental de politică economică și a noilor măsuri anticon- juncturale", pe marginea expunerii prezentate miercuri seara de președintele Consiliului de Miniștri, Giulio Andreotti, Dezbaterile sînt prevăzute să dureze două zile și vor fi urmate de vot numai dacă guvernul va prezenta o moțiune la sfirșitul acestora.La Viona 3 3vut 'oc 0 nou® rundă de negocieri privind reducerea trupelor și armamentelor și măsuri adiacente în Europa centrală.Comunicat comun. La în* cheierea convorbirilor primului ministru al Republicii Sri Lanka, Siri- mavo Bandaranaike, cu președintele Filipinelor. Ferdinand Marcos, a fost dat publicității un comunicat comun în care se arată că guvernele celor două țări se pronunță pentru crearea unor zone de pace și cooperare în bazinul Oceanului Indian și în Asia de sud-est. Premierul srilankez a declarat că țara sa privește favorabil ideea constituirii unei organizații regionale a țărilor asiatice, de genul Ligii Arabe și al O.U.A., care să permită statelor respective să se consulte cu regularitate în probleme de interes comun.

Desemnarea 
guvernului cehoslovacPRAGA 11 (Agerpres). — în urma alegerilor legislative desfășurate recent în R. S. Cehoslovacă, președintele republicii, Gustav Husak, a numit noul guvern federal, în fruntea căruia a fost desemnat din nou Lu- bomir Strougal, membru al Prezidiului C.C. al P.C. din Cehoslovacia. Noul guvern, care are aceeași componență ca și cel vechi, a depus ju- rămîntul.In Uniunea Sovietică 3 fost lansat satelitul artificial al Pă- mîntului „Cosmos-866“, destinat continuării explorării spațiului cosmic.în anul fiscal 1976, defici- tul bugetar al S.U.A. a atins un nivel record în istoria țării, fiind de 65,6 miliarde dolari, mai mare decît cel din 194.3, cifrat la 54,9 miliarde dolari, anunță agenția Associated Press.în capitala Argentinei s-a anunțat oficial că in cadrul operațiunilor declanșate de autorități în ultimele două zile împotriva grupărilor extremiste din țară au fost ucise 18 persoane.Iarna care se aPr°pie va ® ma’ friguroasă ca de obicei în Statele Unite, cel puțin pe o mare parte din teritoriul țării, a apreciat Serviciul meteorologic național. Vînturile din Arctica vor coborî, în acest sezon, mai spre sud decît în cursul anilor trecuți.Israelul a cerut S.U.A. un ajutor mRitar economic în valoare de 2,3 miliarde dolari pentru anul fiscal 1978 — au anunțat surse guvernamentale. Cifra cuprinde o majorare de 500 milioane dolari.Atentat. Elemente neofasciste din Italia au plasat o încărcătură explozivă care a avariat grav sediul secției orășenești a partidului comunist din orașul Brescia.

Urmărind să acționeze în respectul egalității celor două părți implicate în conflict, scrie agenția, „căștile verzi" au hotărît să stabilească șapte poziții fixe : trei dintre acestea au fost amplasate în sectoarele aflate anterior sub controlul forțelor Falangelor libaneze și ale Partidului Național Liberal, alte trei în zona controlată de Partidul Socialist Progresist, iar ultima pe linia de demarcație din suburbia Beirutului.Unul din principalele rezultate ale operațiunii a fost deschiderea șoselei internaționale Beirut-Damasc. care fusese închisă traficului încă din luna martie.în următoarele 48 de ore, forțele arabe de descurajare urmează să fie dotate cu material electronic perfecționat, care să permită detectarea cu precizie a punctelor de unde ar fi lansate obuze sau rachete.

Ca urmare a măsurilor întreprinse, situația a fost relativ calmă în perimetrul capitalei.Secretarul general al Ligii Arabe, Mahmud Riad, a declarat că noile forțe arabe de descurajare și-au început cu succes misiunea de întărire a păcii și securității în Liban. Luptele violente au încetat, a spus el, și actualele acțiuni de mai mică importantă vor inceta în momentul in care forțele arabe de descurajare vor ocupa poziții în întreaga țară.
★La Damasc a avut loc miercuri o reuniune a Comitetului Executiv al Organizației pentru Eliberarea Palestinei (O.E.P.). desfășurată sub conducerea președintelui Comitetului Executiv al O.E.P., Yasser Arafat, care a sosit in capitala siriană după un turneu în mai multe capitale arabe.

Presa libaneză de toate tendințele politice prin înfăptuirea primei etape din planul de țării a forțelor arabe de descurajare.
„Prima fază s-a desfășurat in 

contextul unei atmosfere depline 
de pace si calm. Vineri va fi 
rindul retragerii elementelor ar
mate'' — scrie, în manșetă, cotidianul „AL NAHAR". „Cea dinții 
etapă de punere în practică a pia
nului de securitate s-a desfășurat 
într-o manieră echilibrată" — menționează „AL NIDA", organ al Partidului Comunist Libanez. „For
țele arabe au acționat in cadrul

salută succesul obținut amplasare pe teritoriul 
unei atmosfere de calm si au fost, 
amplasate în zonele controlate de 
ambele tabere aflate in conflict" — adaugă cotidianul „AL SAFIR".De asemenea, „AL ANOUAR" apreciază că „fiecare pas parcurs 
de forțele arabe de descurajare 
reprezintă un pas spre refacerea 
statului libanez și spre aplicarea 
acordului libanezo-palestinean de 
la Cairo, din noiembrie 1969".

PROBLEMA RHODESIANĂ

Poziții în favoarea formării unei administrații 
interimare multirasiale

Problema rhodesiană continuă să se situeze în centrul atenției ne
gociatorilor de la Geneva, precum și a reprezentanților țărilor afri
cane vecine.Joi, la Geneva, au intrat în studiu noi propuneri britanice menite să scoată din impas negocierile din cadrul conferinței asupra viitorului constituțional al Rhodesiei. Aceste propuneri au fost examinate într-o reuniune separată a celor patru delegații reprezentînd mișcarea de eliberare din Zimbabwe. După cum transmite agenția Reuter, președintele conferinței, ambasadorul britanic, Ivor Richard, a elaborat miercuri un document in acest sens care conține și unele propuneri ce i-au fost sugerate de către doi dintre liderii mișcării de eliberare — Joshua Nkomo și Robert Mugabe.Abel Muzorewa. liderul grupării interioare a Consiliului Național A- frican (A.N.C.), care se află la Geneva la Conferința în problema Rhodesiei. s-a pronunțat pentru organizarea in termen scurt a alegerilor „in vederea desemnării unui guvern de tranziție multirasial, înaintea acordării independenței în termen de un an". Referindu-se la încercările lui Ian Smith de a submina unitatea delegațiilor reprezentînd populația majoritară, el a dat asigurări că, în ceea ce privește delegația pe care o conduce, aceasta nu va negocia niciodată separat cu regimul rasist.Ca putere colonială. Marea Britanie ar trebui să dețină în guvernul interimar rhodesian portofoliile afacerilor externe și apărării și să nu

mească un înalt comisar rezident — a declarat președintele Tanzaniei, Julius Nyerere, într-un interviu acordat ziarului „Guardian". El a respins, totodată, planul sprijinit de Marea Britanie privind crearea unui consiliu de stat prezidat de un alb.Referindu-se la recentele atacuri ale forțelor rhodesiene asupra teritoriului Mozambicului, președintele Julius Nyerere a avertizat Republica Sud-Africană și Rhodesia că o nouă intervenție va fi considerată un act agresiv împotriva statelor vecine Rhodesiei și a menționat că trupele tanzaniene vor interveni dacă independența Mozambicului, Zambiei și altor state va fi amenințată.Conferința de la Geneva asupra Rhodesiei nu va putea fi reluată de- cit dacă Marea Britanie acceptă să-și asume un rol mai important decît în prezent, a declarat la Lusaka Dick Clark, președintele Subcomitetului senatorial american pentru problemele africane. El a afirmat că intenționează să aibă întrevederi cu președintele Zambiei, Kenneth Kaunda, și cu lideri ai Organizației Poporului din Africa de Sud-Vest (S.W.A.P.O.), privind situația din Africa Australă.Dacă nu se va ajunge la o reglementare negociată a problerrlei rhodesiene, a relevat senatorul american, luptătorii mișcării de eliberare Zimbabwe „nu au altceva de făcut decît să recurgă la arme".
• O NOUĂ EXPEDIȚIE ANTARCTICĂ SOVIETICĂ. Navele noii expediții antarctice sovietice — a 22-a — vor transporta spre cel de-al șaselea continent a- proximativ 500 de exploratori și mii de tone de diferite încărcături. Prin amploarea și complexitatea lucrărilor prevăzute, această expediție va fi una din cele mai mari organizate de U.R.S.S. pentru explorarea Antarcticii. In perioada de vară se vor realiza expediții spre interiorul continentului, cercetări geografice, geologice și geofizice. In a doua jumătate a lunii noiembrie, spre apele antarctice va porni nava de cercetări științifice „Prof. Zubov", care va participa, în cadrul programului 

internațional „Experimentul polar Sud", la explorări în zona aflată la sud de Australia.• STERILIZARE CU RAZE GAMA. Institu’ tul de fizică atomică „Boris Ki- dric" din Vinca, Iugoslavia, a început construirea unui emițător de raze gama destinat sterilizării, la scară industrială, a producției biomedicale, țesuturilor biologice, aparaturii și instrumentelor medicale utilizate în institutele cu acest profil. Emițătorul va folosi izotopul radioactiv cobalt-60, cu o forță de iradiere extrem de ridicată, comparabilă cu forța degajată de 100 de „bombe cu cobalt", u- tilizat în momentul de față de medicii iugoslavi în tratamentele anticanceroase. De o mare 

eficiență, sterilizarea cu acest dispozitiv este, în același timp, mult mai economicoasă decît oricare alte metode. (Există bacterii primejdioase care necesită o iradiere timp de 50—60 minute).• AVANTAJELE LAPTELUI MATERN. Dezbate- rile unui simpozion organizat recent la Londra au confirmat că laptele matern favorizează dezvoltarea noilor născuți, în primul rînd dezvoltarea cerebrală. în ce privește laptele de vacă, el determină, mai ales, dezvoltarea musculaturii. Simpozionul a evidențiat că laptele matern este, într-adevăr, alimentul ideal, care protejează copilul de infecții, alergii, eczeme, reduce riscurile de obezi

tate ș.a. Alăptarea oferă, totodată. un puternic suport legăturii afective dintre mamă și copil. Cercetările întreprinse în țările scandinave au stabilit, de asemenea, importanța primului supt la mai puțin de o oră după naștere, în aceste condiții mă- rindu-se șansa ca procesul lacta- ției să nu se întrerupă și deci perioada alăptării să aibă o durată normală.® MAGNET GIGANT. O întreprindere din Villers la Montagne (Franța) a fabricat de curînd electromagnetul considerat cel mai puternic din lume. In greutate de 11 500 de kg și 

cu un diametru de 2,20 de metri, el poate ridica obiecte metalice de 160 de tone.• RITMUL DEMOGRAFIC MONDIAL IN SCĂDERE. Rata de creștere a populației globului a înregistrat. in ultimii cinci ani, o încetinire. de unde la începutul deceniului atinsese un nivel record. Această tendință rezultă dintr-un studiu publicat Ia Washington de institutul internațional „Worldwatch". Doua cauze principale explică acest fenomen : pe de o parte, scăde

rea ratei nașterilor în unele țări dezvoltate ca S.U.A. (unde rata respectivă s-a micșorat cu o treime, de la 0,9 la 0,6 la sută în perioada 1970—75), R.F.G., dar și în anumite regiuni din Asia și America Latină; pe de altă parte, moartea tragică de foame a cel puțin 2 milioane de oameni în zonele subdezvoltate ale globului. Sporul populației a fost în 1975 cu 5 milioane oameni mai mic decît în anul 1970. In aceste condiții, institutul apreciază că nu se mai poate anticipa o dublare a populației globului pînă în anul 2000. cum se considera pină nu de mult.• „PEȘTI-SONORI". „Creasta cafenie" — așa se numește zona de pe fundul Mării Nordului care va face obiectul 

investigațiilor unui grup de cercetători de la Universitatea din Băth (Anglia). Respectiva porțiune de teren submarin de circa 3 000 kmp, deasupra căreia trec rutele vaselor ce fac legătura dintre arhipelagul britanic cu Olanda și Danemarca, prezintă unele fenomene de instabilitate. Aceasta datorită, în special, nisipului în permanentă agitație, aidoma dunelor de nisip în deșerturi. Așa se și explică de ce zona cu pricina a fost evitată atunci cînd s-au instalat cablurile telefonice, ceea ce a dus la creșterea costurilor. Pentru a se dobîndi o imagine mai precisă asupra mișcării nisipurilor, sînt pe cale a fi lansați în adîncuri doi „pești-sonori" — dispozitive pe bază de ultrasunete, care furnizează informații asupra confi

gurației terenului cercetat, puțind acoperi, într-o oră, 15 kmp.• DILEMĂ MEDICALĂ. Creierul americancei Linda Irene Culbertson, în vîrstă de 29 de ani, victima unui accident de circulație, a încetat să mal trăiască, dar inima fătului său de 15 săptămini continuă să bată, relatează agenția France Presse. Medicii Spitalului general din Colorado urmează să hotărască dacă o vor menține pe mamă în viață în mod artificial timp de cel puțin cinci săptă- mîni, în speranța de a salva copilul. Ted Wrenn, directorul serviciului de presă al spitalului, 
a declarat că legile statului Colorado dau medicilor dreptul de a stabili momentul unui deces.


