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RECENSĂMÎNTUL POPULAȚIEI 
SI AL LOCUINȚELOR

Acțiune politică, economici și socială de importanți deosebită pentru 

fundamentarea planurilor de dezvoltare multilaterală a patriei
Intre 5 și 12 ianuarie 1977 — po

trivit hotărîrii Plenarei Comitetului. 
Central al partidului din 14 aprilie 
și Decretului Consiliului de Stat nr. 
145 din 25 mai anul acesta — se va 
desfășura recensămîntul populației 
și al locuințelor pe întreg teritoriul 
țării. Acest recensămînt va fi al ze
celea din (istoria modernă a Româ

nei, primul avînd lqc in anul 1838 ; 
ultimul — la 15 martie 1966. Au tre
cut zece ani de atunci. La scara 
istoriei este un timp, desigur, scurt. 
La scara marilor noastre înfăptuiri, 
a acumulărilor și schimbărilor de 
esență din societatea românească, 
statornicită trainic pe drumul socia
lismului și comunismului, cei zece 
ani reprezintă un timp dens, 
de mari împliniri, fiind cel mai rod
nic deceniu din istoria construcției 
socialiste, din întreaga istorie a pa
triei. In această perioadă, poporul 
nostru, sub conducerea partidului, a 
realizat cu succes două planuri cin
cinale, în care eforturile întregii na
țiuni, condusă de Partidul Comunist 
Român, au determinat înfăptuiri fără 
precedent în geografia materială și 
spirituală a patriei socialiste, în Via
ța de fiecare zi a cetățenilor săi. 
Sint ani care poartă amprenta unor 
evenimente memorabile, ce au jalo
nat și proiectat cu îndrăzneală știin
țifică și consecvență revoluționară 
drumul României socialiste. A avut 
loc Congresul al X-lea al partidu
lui, iar cinci ani mai tîrziu, Con
gresul al XI-lea a adoptat Progra
mul de făurire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate și înaintare a 
României spre comunism, precum și 
liniile directoare ale . dezvoltării eco- 
nomico-sociale a României pentru 
perioada 1981—1990.

Este etapa caracterizată prip- 
tr-o amplă activitate de perfec
ționare a întregii societăți românești, 
in toate laturile ei fundamentale. La 
Conferințele naționale ale partidului, 
la sesiunile Marii Adunări Naționale, 
la plenarele Comitetului Central al 
partidului și ședințele Comitetului 
Politic Executiv, la Congresul consi
liilor populare și Congresul educa
ției politice și al culturii socialiste, 
la numeroase consfătuiri naționale 
pe diferite ramuri de activitate s-au 
adoptat documente, legi și hotăriri 
<|e o deosebită însemnătate pentru 

••opășirea economică a țării, pentru 
perfecționarea organizării și condu

cerii vieții sociale, adîncirea demo
crației socialiste. îmbunătățirea con
tinuă a calității vieții.

Vasta activitate constructivă desfă
șurată de poporul nostru, sub con
ducerea partidului, se materializează 
în dezvoltarea impetuoasă, fără pre
cedent. a economiei naționale în a- 
cest ultim deceniu, în modernizarea 
structurii ramurilor sale, extinderea 
continuă a progresului tehnic în in

structura și nivelul de pregătire al 
populației. Au apărut ocupații noi, 
cu o calificare mai înaltă, a crescut 
numărul populației urbane, s-a 
schimbat înfățișarea orașelor și sate
lor, s-au îmbunătățit condițiile de 
viață ale tuturor cetățenilor fără 
deosebire de naționalitate, de pe în
treg cuprinsul țării. Ritmul fără pre
cedent, al construcțiilor de locuințe 
din fondurile statului și ale popu

• Recensămîntul se va efectua în perioada 
5-12 ianuarie 1977, potrivit situației existente 
la ora „0“ din noaptea de 4 spre 5 ianuarie.

• Ce vor cuprinde formularele și cum se vor 
culege datele.

• Prin Decretul Consiliului de Stat se garan
tează păstrarea secretului datelor declarate 
de cetățeni și înscrise în formularele de 
recensămînt.

Să ne îndeplinim datoria de cetățeni, 
sprijinind această acțiune în interesul 
întregii societăți, al fiecăruia în parte!

dustrie și în celelalte ramuri, în în
florirea științei și culturii. în ultimii 
zece ani, producția globală industri
ală a crescut de 3,2 ori, cea agricolă 
de 1,5 ori, producția de construcții- 
montaj de 2,3 ori. iar produsul social 
și venitul național de 2,5 ori. înfăp
tuirea politicii demografice a parti
dului și statului, crearea — pe baza 
puternicei dezvoltări a tuturor ra
murilor economiei — a peste 1.8 mi
lioane de noi locuri de muncă, din 
care 96.5 la sută reprezintă sporul 
numărului de muncitori, au determi
nat schimbări importante în struc
tura societății românești, în numă
rul; repartizarea populației și a for
ței de muncă pe teritoriul țării, pe 
principalele ramuri ale economiei și 
industriei, modificări calitative în

lației, cu ajutorul statului în credite 
și execuție — 1 400 000 de locuințe 
noi, în care s-a mutat, în acest de
ceniu, aproape a cincea parte din 
populația țării — extinderea urbani
zării și sistematizarea teritoriului și 
localităților au determinat, de ase
menea, modificări importante in 
structura și repartizarea teritorială a 
fondului de locuințe și au contribuit 
la îmbunătățirea condițiilor de lo
cuit ale populației, la sporirea gra
dului de confort și civilizație.

Schimbările survenite de la 
ultimul recensămînt din 1966 și pînă 
acum, în numărul și structura 
socio-profesională a populației, în 
repartizarea acesteia pe medii de 
viață socială (urban și rural) și 
pe unități administrativ-teritoriale,

în componența familiilor și gospodă
riilor populației, in gradul de instrui
re și cultură, sînt mult mai numeroa
se, mai profunde, decît ceea ce relevă 
înregistrările și evidențele statistice 
curente. Tocmai avînd în vedere pro
funzimea acestor schimbări în socie
tatea noastră, transformările inter
venite în condițiile de viață ale oa
menilor, efectuarea recensămintului 
populației și al locuințelor este o 
necesitate obiectivă pentru mersul 
nostru înainte. El reprezintă instru
mentul menit să asigure datele și in
formațiile necesare pentru caracteri
zarea multilaterală a acestor schim
bări și pentru adîncirea cunoașterii 
resurselor materiale și a forței de 
muncă de care dispune societatea 
noastră în vederea fundamentării mă
surilor pentru îndeplinirea obiective
lor de dezvoltare a economiei națio
nale, de înfăptuire a politici^ demo
grafice și de ridicare continuă a ni
velului de trai al tuturor oamenilor 
muncii, stabilite de Congresul al 
XI-lea.

Conținutul programului, al obiec
tivelor concrete ale actualului recen
sămînt, elaborate pe baza principiilor 
fundamentale ale politicii generale 
marxist-leniniste a partidului și sta
tului nostru. în conformitate cu Con
stituția și legile țării, subliniază cu 
putere importanța politică deosebită 
a acestei acțiuni de mare amploare, 
însemnătatea pe care o au pregă
tirea și desfășurarea sa în cele mai 
bune condiții.

Așa cum sublinia secretarul gene
ral al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, recensămîntul „este in 
primul rînd o problemă politică și nu 
o simplă operațiune statistică. Va tre
bui ca organizațiile noastre de partid 
să acorde o atenție deosebită efectuă
rii recensămîntului — mă refer Ia re- 
censămintul populației — asigurînd 
respectarea strictă a politicii marxist- 
leniniste a partidului nostru în pro
blema națională, a Constituției și le
gilor țării, astfel încît fiecare cetă
țean, în deplină libertate, să-și poată 
declara apartenența la o naționalitate 
sau alta. Aceasta este o problemă 
politică principială, de mare impor
tanță și trebuie să-i acordăm toată 
atenția".

Programul partidului subliniază că 
„în centrul politicii generale a parti
dului și statului de edificare a socie-

(Continuare în pag. a Il-a)

SIBIU

Noi construcții social-culturale
în ultimele două săptă- 

mini ale lunii noiembrie și 
în primele zile ale lunii de
cembrie au fost date în fo
losință în Sibiu 310 aparta
mente. o școală generală cu 
24 săli de clasă și ateliere 
de lăcătușerie și electroteh
nică, un cămin pentru nefa-

miliști cu 220 locuri la 
I.C.M.J. și o grădiniță cu 
440 de locuri. Pînă la fi
nele anului, constructorii 
vor preda cheile altor pes
te 750 de apartamente la 
Sibiu, Mediaș, Dumbrăveni 
și în comuna Șeica Mare. 
(Nicolae Brujan).

de frumusețe
Dacă salvia, menta si lavanda ar înflori acum, cind 

iarna se insinuează pe nesimțite peste culturile de 
plante aromatice de lingă Bod ale întreprinderii „Ni
vea", îmbătătorul lor parfum ar învălui sărbătoarea 
celor care scot din ele stropi de frumusețe : „Nivea" 
împlinește 50 de ani-

Intre coloșii industriali ai Brașovului — o floare al
bastră cu zeci de arome. Ne întilnim eu ea zilnic. Mli- 
nile care fac să inflorească această cochetă grădină a- 
parțin celor 800 de fete, femei și mame, ca și mește
rilor tehnicieni din întreprinderea ale cărei produse 
poartă o marcă de prestigiu cunoscută în toată țara : 
creme nutritive, hidrante, cosmetice, paste de dinți cu 
extracte naturale din plante Si arome antiseptice, de-

odorante, emplastre medicinale, săpunuri, creme de 
ras, uleiuri volative, aerosoli.

Un semicentenar al armelor frumuseții ți sănătății 
cu marca intreprinderii de sub Timpa este prilej nu 
mimai de sărbătoare, dar si de tulburătoare retros- 
pecție El impinge gindul inapoi, peste veacuri, cind 
Radu cel Mare, domnul Tării Româpesti, comanda 
breslasilor brașoveni săpun „dfn cel frumos mirositor", 
cum numai ei $tfau să tacă. "

Comparațiile cu începutul sint de la sine grăitoare. 
De la un laborator aproape artizanal, care scotea citeva 
produse, la întreprinderea modernă de azi, cu linii 
automatizate, cu zeci și sute de sortimente, dintre care 
unele si-au pășit recunoașterea pe piața mondială re
prezintă nu numai un salt tehnic, ci mai ales unul 
uman, al calității vieții noastre. Veteranii intreprinde
rii o știu mai bine ca oricine. Maistrul Teodor Bădoiu 
ne spunea că întreaga lui familie lucrează aici. Ana 
Vasiîiu și-a petrecut cei mai mulți ani din viață aici, 
fabrica devenindu-i dragă ca propria ei casă. Mariane 
Vahnovschi a parcurs în cei 20 de ani de cind lucrea
ză aici drumul de la muncitoarea necalificată la exi
genta controloare de calitate de azi. Irina Henter, de 
la atelierul cosmetică, ne spunea că, datorită muncii 
laolaltă, frăția dintre toți lucrătorii — români, ma
ghiari și germani — care au fost alături și la greu, și 
la bine, este un adevăr de mindrie. Iar Silvia Boicea- 
nu, directoarea intreprinderii, ne arăta că, pnn toate 
acestea, de la modernizarea procesului de producție 
pină la spiritul de echipă al colectivului, lot ceea ce 
„Nivea" din 194S producea intr-un an intreg „Nivea" 
de azi produce in numai zece zile. De 35 de ori mai 
multă frumusețe pentru o țară care se vrea tot mai 
frumoasă.

O „picătură" de frumusețe care atirnă greu.

„Nivea'
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Ioan GRIGORESCU

Virtuțile 
matematicii

în învățămintul nos
tru, principiul fun
damental constă în 
legarea .strînsă a șco
lii de viată, de cerin
țele societății prezen
te și viitoare, prin for
marea unor cetățeni 
bine pregătiți din 
punct de vedere pro
fesional și spiritual, 
ridicați din punct de 
vedere moral și politic. 
Tocmai de aceea 
Programul de mă
suri în domeniul 
muncii ideologice, po
litice și cultural-edu
cative consacră multe 
dintre prevederile sale 
întăririi unității dintre 
invățămînt, producție 
și cercetare, eviden
țiind în acest sens e- 
xigențe formative care 
se adresează deopotri
vă tuturor discipline
lor școlare, tuturor 
cadrelor didactice, de 
orice profil ar fi pre
gătirea lor.

în cele ce urmează 
îmi iau îngăduința să 
subliniez cîteva con
vergente dintre gin- 
direă matematică și e- 
ducarea multilaterală 
a tinerilor, așa cum o 
cere prezentul și vii
torul patriei noastre.

în epoca actuală, e- 
poca dezvoltării rapide 
a vieții în toate dome
niile. în care știința se 
transformă în forță de 
producție, afirmația că 
este nevoie de mate
matică a devenit insu
ficientă. Se poate sus
ține. pe drept cuvînt, 
că nu se poate trăi 
fără matematică. Și a- 
ceasta. pentru motivul 
că gîndirea secolului 
nostru, și aproape si
gur și a celor viitoa
re, se cere a fi tot mai 
mult o gîndire crea
toare, iar omul ușor 
adaptabil la schim
bări, inventiv. Gin- 
direa matematică — 
gindire modelatoa
re. euristică — se ex
tinde tot mai mult, 
devenind gîndirea ca
racteristică omului, în 
general. Spiritul de 
investigație și metode
le cercetării matema
tice sînt adoptate în

prezent de cele mai 
multe dintre științele 
naturii și despre socie
tate.

Procesul de matema
tizare: a altor științe a 
început de multă vre
me. Fizica, mecanica, 
tehnica folosesc con
cepte și metode mate
matice de cîteva seco
le. La fel și științele 
economice. Aplicațiile 
clasice ale matematicii 
în economie au fost 
în ultima vreme depă
șite, datorită calcula
toarelor electronice. 
Au apărut noi' disci
pline ca economia ma
tematică și cibernetica

eficient în cercetarea 
fenomenelor de orice 
natură. Folosirea lui 
fără discernămînt, nu
mai de dragul obține
rii unei teorii mate
matice, neaplicabile, 
nu este recomandabi
lă, dar cu atît mai pu
țin recomandabilă este 
nefolosirea lui din 
cauza ignoranței.

Dar utilitatea mate
maticii ca materie de 
învățămînt nu trebuie 
să fie atribuită numai 
legăturii ei cu cele
lalte științe și cu prac
tica. Ea constă — poa
te în primul rînd — în 
rolul ei educativ. Tră-

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, a primit, sîmbătă 
dimineața, delegația Partidului So
cialist Italian, condusă de tovarășul 
Bettino Craxi, secretar general al 
partidului, care, la invitația C.C. al 
P.C.R., întreprinde o vizită de prie
tenie în țara noastră. Din delegație 
fac parte Aldo Ajello, membru al 
Direcțiunii partidului, senator, și 
Francesco Gozzano, redactor-șef al 
ziarului „Avanti“.

La întrevedere au participat tova
rășii Cornel Burtică, membru al Co
mitetului Politic Executiv, secretar 
al C.C. al P.C.R., Ștefan Andrei, 
membru supleant al Comitetului Po
litic Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R.

în timpul întrevederii s-a procedat 
la o informare reciprocă privind ac
tivitatea celor două partide, la un 
schimb de păreri referitor la dezvol
tarea relațiilor dintre P.C.R. și P.S.I., 
dintre România și Italia, precum și 
asupra unor aspecte ale situației in
ternaționale și ale mișcării munci
torești.

S-a relevat cu satisfacție faptul că 
între P.C.R. și P.S.I. se dezvoltă, în 
spiritul deplinei egalități in drepturi 
și al respectului reciproc, relații de 
prietenie, colaborare și solidaritate, 
care servesc intereselor ambelor par
tide și țări, cauzei generale a demo
crației, independenței naționale și 
progresului social, securității și înțe
legerii internaționale.

De ambele părți s-a subliniat ho- 
tărîrea de a acționa și în viitor pen
tru amplificarea raporturilor și dia
logului dintre P.C.R. și P.S.I. prin 
intensificarea schimburilor de dele
gații, a întîlnirilor și contactelor 
reprezentanților celor două partide, 
pentru schimburi de experiență și de 
păreri asupra problemelor de interes 
comun.

A fost reafirmată dorința P.C.R. și 
P.S.I. de a contribui în continuare la 
dezvoltarea bunelor raporturi bi
laterale dintre Republica Socialistă 
România și Republica Italiană, pe 
plan politic, economic și tehnico-ști- 
ințific, precum și în alte domenii de 
interes reciproc, la întărirea colabo
rării lor în rezolvarea marilor pro
bleme ale vieții internaționale, pe 
baza principiilor înscrise în Declara
ția solemnă comună româno-italiană 
din 22 mai 1973.

în cadrul schimburilor de păreri 
asupra evoluției vieții internaționale, 
au fost subliniate schimbările surve

nite în raportul de forțe pe plan 
mondial, afirmarea tot mai puternică 
a voinței popoarelor de a lichida orice 
manifestări ale colonialismului, neo- 
colonialismului și rasismului, ale 
politicii de discriminare rasială și 
apartheid, de a pune capăt inegali
tăților sociale și naționale, de a fi 
deplin stăpîne și de a folosi în mod 
suveran bogățiile și resursele lor na
ționale, de a-și hotări în mod liber 
și independent calea dezvoltării eco- 
nomico-sociale și de a conviețui și 
colabora în condiții de pace și secu
ritate.

Totodată, s-a relevat că în lume 
exiștă încă numeroase surse de în
cordare și conflict, continuă să se 
intensifice cursa înarmărilor, se am
plifică fenomenele de criză economi
că și instabilitate și se accentuează 
decalajele între țările bogate și cele 
sărace, se mențin blocurile militare 
opuse, se manifestă încă vechile 
tendințe imperialiste, ceea ce con
stituie pericole pentru securitatea și 
stabilitatea internațională, pentru 
pacea întregii omeniri. întreaga evo
luție a vieții internaționale învede
rează necesitatea aplicării consecven
te de către toate statele a principi
ilor fundamentale ale independenței 
și suveranității naționale, egalității 
în drepturi, neamestecului în treburi
le interne și avantajului reciproc, ca 
o condiție esențială a continuării și 
dezvoltării cursului pozitiv spre des
tindere și colaborare în relațiile din
tre state.

în cursul convorbirilor s-a eviden
țiat necesitatea de a se trece neîn- 
tîrziat la realizarea unor măsuri e- 
fective de dezarmare generală, in
clusiv de dezarmare nucleară, de a 
se acționa cu hotărîre pentru elimi
narea din viața internațională a po
liticii de forță, pentru depășirea di
vizării lumii în blocuri militare. De 
asemenea, s-a subliniat că interese
le păcii și securității, colaborării și 
progresului în lume reclamă înfăp
tuirea unei noi ordini economice in
ternaționale, care să asigure realizarea 
unor relații echitabile, de egalitate 
între toate națiunile, lichidarea ra
porturilor neocolonialiste de exploa
tare a altor popoare, dezvoltarea tu
turor țărilor, în primul rînd a ce
lor în curs de dezvoltare, accesul tu
turor popoarelor la cuceririle știin
ței și tehnicii contemporane. Soluțio
narea acestor probleme presupune in
tensificarea eforturilor maselor popu
lare, realizarea și întărirea solidari
tății și conlucrării la scară națio
nală și internațională a tuturor for

țelor muncitorești, democratice și 
progresiste in lupta pentru pace, 
securitate, independență, deplina su
veranitate a popoarelor, libertate, der 
mocrație și progres, pentru făurirea 
unei lumi mai bune și mai drepte 
pe planeta noastră.

Conducătorii celor două partide au 
subliniat necesitatea mobilizării tu
turor forțelor libertății, democrației 
și progresului, iubitoare de pace din 
Europa, a popoarelor europene pen
tru întărirea păcii și edificarea secu
rității pe continent, pentru aplicarea 
cpnsecventă, integrală, a principiilor și 
înțelegerilor convenite prin Actul fi
nal al Conferinței europene pentru 
securitate și cooperare.

Ținînd seama de faptul că în Eu
ropa există o mare concentrare 
de forțe militare și armamen
te, a fost scoasă în evidență. în mod 
deosebit, cerința de a se realiza pași 
concreți în direcția dezangajării mi
litare și reducerii armamentelor și 
forțelor armate pe plan european. 
Ambele partide acordă o importanță 
deosebită pregătirii corespunzătoare 
și desfășurării cu succes a reuniunii 
de la Belgrad din 1977, care trebuie 
să marcheze un nou pas in direcția 
edificării unui sistem trainic da 
securitate și cooperare în Europa.

S-a menționat că întreprinderea u- 
nor acțiuni de întărire a colaborării 
și bunei vecinătăți pe plan regional, 
in Balcani și în zona Mării Medite- 
rane, este de natură să contribuie 
la promovarea unui climat de destin
dere și înțelegere în Europa, cores
punde intereselor popoarelor din a- 
ceste regiuni și din întregul conti
nent, va exercita o influentă poziti
vă asupra evoluției relațiilor inter
naționale în ansamblu.

Ambele partide au reafirmat hotă- 
rîrea lor de a extinde și adinei con
lucrarea dintre partidele comuniste, 
socialiste și social-democrate, precum 
și cu toate partidele politice și or
ganizațiile democratice și progresiste, 
indiferent de convingerile lor filozo
fice, ideologice sau religioase, a că
ror diversitate și experiențe diferite, 
care se manifestă în realitatea ac
tuală, nu trebuie să împiedice acțiu
nea comună pentru apărarea intere
selor fundamentale ale oamenilor 
muncii, ale tuturor popoarelor, pen
tru înfăptuirea nobilelor idealuri ale 
păcii, independenței, egalității între 
națiuni, securității, democrației, li
bertății și progresului social în Eu
ropa și în lume.

întrevederea s-a desfășurat lntr-o 
atmosferă cordială, prietenească.

Tnsemnâri de acad. Gheorghe MIHOC

economică. Astăzi, a- 
paratul matematic fo
losit în economie este 
la același nivel ca în 
fizică sau tehnică. Pla
nificarea și organiza
rea economică pun 
diferite probleme de 
programare matemati
că. Există apoi pro
bleme de teoria deci
ziilor economice și a 
riscului, de teorie a fi
relor de așteptare, de 
stocuri etc., etc. în bio
logie și medicină apli
cațiile matematice au 
dat naștere unei disci
pline noi : biomatema- 
tica. Ea cuprinde bio- 
metria. în care rolul de 
bază îl au statistica 
matematică și biociber- 
netica, bazată pe infor
matică și modelarea 
matematică. Matemati
ca se aplică și în știin
țele social-umaniste : 
psihologie, sociologie, 
pedagogie, istorie, ar
heologie, lingvistică.

Există oare vreun 
domeniu care să nu 
folosească matemati
ca ? Greu de răspuns. 
Nimeni nu susține 
ideea absurdă că ma
tematica ar cuprinde 
toate posibilitățile gin- 
dirii. Nici pe departe. 
Matematica este însă, 
în momentul de față, 
instrumentul gnoseolo
gic și metodologic cel 
mai general și cel mai

im în epoca revoluției 
tehnico-științifice, ma
nifestată printre altele 
printr-o creștere ver
tiginoasă a cunoștințe
lor științifice. Tradițio
nalul învățămînt in
formativ, bazat pe a- 
cumularea cit mai 
multor cunoștințe, de
vine din această cau
ză ineficient. în cîțiva 
ani, capitalul de cu
noștințe cu care elevul 
iese din școală șe 
schimbă și cantitativ 
și calitativ. Pentru a-1 
putea înlocui, cînd nu 
va mai avea instruirea 
din școală, elevul tre
buie învățat să învețe 
singur. Toată lumea 
este de acord că învă- 
țămîntul trebuie să 
devină formativ, să 
dezvolte calitățile inte
lectuale ale elevilor, 
în special gîndirea 
creatoare. Pentru atin
gerea acestui țel ma
tematica este discipli
na cea mai indicată. 
Rezolvarea probleme
lor și exercițiilor obiș
nuiește elevul să lu
creze cu concepte ab
stracte, să imagineze 
metode care pot duce, 
pe trepte succesive, la 
soluții exacte. înlăn
țuirea raționamentelor 
disciplinează gîndirea 
și întărește judecata. 
Concomitent se dez
voltă trăsături pozitive

de caracter, ca pu
terea de concentrare a 
atenției, voința, dra
gostea pentru rigoare 
și concizie etc. Mate
matica constituie pen
tru elev cel mai bun 
antrenament al gîndi- 
rii. Ea îi dă persona
litate.

în această perspecti
vă, profesorii de. ma
tematică, de toate ca
tegoriile, au de înde
plinit o misiune căreia 
trebuie să i se dedice 
in întregime. în 1909, 
profesorul Ion Iones- 
cu. unul din ctitorii 
învățăm.întului . tehnic 
și matematic din țara 
noastră, scria în Ga
zeta Matematică • 
„Matematicele lasă pe 
cine le lasă. Profesorul 
care le-a neglijat doi 
sau trei ani din cauză 
de ocupațiuni extra- 
matematice prea mul
te, nu mai poate dez
lega probleme, ca ele
vul de liceu ce doar
me cu Gazeta Mate
matică la căpătîiu".

Cerințele societății 
noastre socialiste față 
de profesorii de mate
matică sînt astăzi in
comparabil mai mari 
decît acum 70 de ani. 
Cuvintele profesorului 
citat iși păstrează de 
aceea actualitatea. Dar 
spre deosebire de tre
cut, profesorii au as
tăzi la dispoziție mul
tiple posibilități de 
perfecționare. în pri
mul rind, avem o bo
gată literatură de spe
cialitate. Există apoi 
intensa activitate a 
Societății de matema
tică, in special din ul
timii ani (cursuri de 
vară, conferințe, con
sfătuiri științifice, re
viste). Un rol im
portant îl au și insti
tutele de perfecționa
re. cărora ar. trebui să 
li .se dea și mai mare 
dezvoltare. Nu rămîne 
decît ca profesorii, în 
special cei tineri, să 
profite de imensele 
posibilități de continuă 
perfecționare și auto- 
perfecționare, pe care 
statul nostru le pune 
gratuit la dispoziție.

CRONICA SĂPTĂMÎNII
internă și internațională

Sarcini economice 
prioritare, de 

o deosebită importanță 
pentru progresul țării

Actualitatea politică pe plan intern 
a fost domipată, în săptămîna pe 
care o încheiem, de ședința Comite
tului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., care a examinat o. serie de 
probleme complexe, de o deosebită 
importanță, privind transpunerea în 
viață a istoricelor hotăriri ale Con
gresului al XI-lea al partidului, atît 
în domeniul dezvoltării economico- 
sociale a țării, cît și în cel al rela
țiilor internaționale.

în contextul preocupărilor susți
nute ale oamenilor muncii pentru 
îndeplinirea riguroasă a prevederilor 
planului, Comitetul Politic Executiv 
al C.C. al P.C.R. a analizat, în șe
dința sa din 3 decembrie, modul cum 
se desfășoară acțiunile pentru redu
cerea cheltuielilor materiale de pro
ducție și valorificarea suprafețelor 
disponibile din industrie.

Aceste acțiuni — inițiate de tova
rășul Nicolae Ceaușescu — au o im
portanță economică excepțională, mai 
ales în condițiile avîntului puternic 
pe care îl cunoaște — și-l va cu
noaște în continuare — industria 
noastră socialistă. în ce privește re
ducerea cheltuielilor materiale de 
producție — este suficient să arătăm 
că într-o singură ramură industrială, 
respectiv construcțiile de mașini, 
micșorarea cu numai 10 la sută a 
greutății specifice a produselor ar 
echivala, la nivelul întregului cinci
nal, cU o economie de 3,5—4 milioane 
tone de metal. Adică aproximativ cît 
produce în prezent, într-un an, Com
binatul siderurgic din Galați. Un nou 
Galati siderurgic — iată cum se poa
te concretiza efortul constructorilor 
de mașini pentru reducerea cheltu
ielilor materiale.

Nu mai insistăm asupra importan
ței pe care o are reducerea consu
murilor in domeniul construcțiilor, 
unde s-a arătat, în ultimul timp, că 
prin diminuarea cu 30 la sută a chel
tuielilor se pot obține, la nivelul 
actualului cincinal, economii de 
12—14 milioane tone de ciment și 
1—1,5 milioane tone oțel-beton, dis
ponibile pentru realizarea a circa 
160 000 de locuințe noi.

Aceste calcule arată, credem, cu 
claritate, însemnătatea covirșitoare 
pe care o capătă în acest cincinal 
preocupările pentru valorificarea tu
turor rezervelor interne de creștere 
necontenită a eficienței economice și, 
pe această bază, a venitului național 
— singura sursă de ridicare a nive
lului de trai al poporului. Reduce
rea cu un singur procent a ponderii 
cheltuielilor materiale în produsul 
social, în acest cincinal, echivalează 
cu un spor absolut de venit național 
de 13—14 miliarde lei ! Așa cum s-a 
subliniat la ședința Comitetului Po
litic Executiv, aplicarea măsurilor 
privind creșterea eficienței economi
ce va permite devansarea unor o- 
biective economice prevăzute in cin
cinal, lichidarea unor locuri înguste 
în anumite ramuri industriale, in
dustrializarea mai rapidă a unor lo
calități rămase în urmă, luarea unor 
noi măsuri pentru creșterea nivelului 
de trai al oamenilor muncii.

Dar reducerea cheltuielilor ma
teriale pentru activitatea produc
tivă din industrie înseamnă și va
lorificarea mai judicioasă a su
prafețelor construite în domeniul in
vestițiilor. O folosire rațională, in
tensă a tuturor suprafețelor constru
ite ar aduce mari economii de resur
se și fonduri de investiții — proble
mă de o deosebită importantă, mai 
ales tinind seama de grandiosul pro
gram de investiții — de 1 000 miliarde 
lei — ce se va realiza în actualul 
cincinal. Utilizarea judicioasă a su
prafețelor productive din industrie 
înseamnă nu numai economii de in
vestiții și realizarea de producții su

plimentare. ci și economii de teren a- 
gricol — cerință atît de necesară acum, 
cînd folosirea chibzuită a pămintu- 
Iui se impune atît de riguros. Iată de 
ce o folosire cît mai eficientă a su
prafețelor construite înseamnă mal 
multe produse industriale și agricole 
în folosul întregii societăți.

înțelegind tot mai bine valoarea 
acestor comandamente economice 
majore, Ta recenta ședință a Comi
tetului Politic Executiv s-au relevat 
succesele obținute, subliniindu-se în 
același- timp că -aceste rezultate tre
buie considerate ca o bază minimă 
pentru valorificarea marilor rezerve 
existente in acest domeniu. .... a

Zile hotărîtoare pentru 
pregătirea producției 

anului viitor
S-ar putea considera, într-un anu

mit sens, ca un „specific" al săp- 
tămînii încheiate faptul că ea a 
marcat trecerea în ultima lună a 
primului an al cincinalului. Și desi
gur, este deosebit de îmbucurător 
faptul că sute și sute de colective de 
oameni ai muncii din industrie au 
obținut rezultate remarcabile, înfăp
tuind de pe acum planul pe 1976. 
Numeroase alte unități au înregis
trat în cele 11 luni care au trecut, 
însemnate depășiri ale prevederilor 
la producția fizică.

în același timp, condiții noi fac ca 
începerea ultimei luni a anului să 
nu mai poată fi privită ca un sim
plu „moment calendaristic". Este 
vorba de măsura stabilită la Plenara 
C.C. al P.C.R. din 2—3 noiembrie a.c., 
și anume, de a se adăuga toate ne- 
realizările din acest an privind 
un sortiment sau altul, Ia sar
cinile de plan pe anul viitor. Prin

(Continuare în pag. a IlI-a)
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DIN FIECARE TONĂ DE OTEL -
mai multe laminate, mai multe profile

Documentele Plenarei C.C. al P.C.R. din 2—3 noiembrie a.c., pre
cum și planul pe anul 1977 pun in fața colectivelor din unitățile side
rurgice sarcini deosebit de importante pe linia creșterii cantitative și 
calitative a producției de metal și a ridicării eficienței economice pe 
seama reducerii substanțiale a cheltuielilor de producție și, în primul 
rind, a celor materiale. Pe această temă am avut o convorbire cu ing. 
Costache TROTUȘ, director general al Combinatului siderurgic
Hunedoara.

— Diminuarea continuă și susținută a 
consumurilor de materiale, eliminarea 
oricărei forme de risipă — ne-a spus 
la început interlocutorul — reprezintă 
în siderurgie căi hotărîtoare pentru 
scăderea cheltuielilor de producție și 
aceasta nu trebuie interpretată doar 
ca o sarcină de plan, ci și ca o ne
cesitate obiectivă, ca o cerință ma
joră pentru realizarea obiectivelor 
stabilite de cel de-al XI-lea Congres 
al P.C.R. De aceea. îndemnul secre
tarului general al partidului, tovară
șul Nicolae Ceaușescu, pentru a ob
ține „economii, cît mai mari econo
mii în toate domeniile de activitate 
productivă" trebuie să fie pentru 
noi, siderurgiștii, ca de altfel pentru 
toți oamenii muncii, mai mult decit 
un cuvînt de ordine.

Realizarea în anul 1977 a coefici
entului de scoatere de metal prevăzut 
pentru combinatul nostru înseamnă, 
față de nivelul de consum stabilit 
inițial pentru acest an. o economie 
de peste 150 000 tone metal. Micșora
rea consumului de oțel lingou pe flu
xul de laminare atrage după sine, 
așa cum este și firesc, obținerea unor 
importante economii la combustibil 
și energie electrică. Din calculele 
preliminare rezultă o economie dc 
peste 4 600 tone combustibil conven
țional și de circa 2,6 milioane kWh 
energie electrică. împreună cu me
talul ce va fi recuperat, economiile 
se vor ridica la aproximativ 80 mi
lioane lei.

— Ce pregătiri se fac în combinat 
pentru a se asigura condițiile reali
zării coeficientului de scoatere de me
tal prevăzut ?

— Reducerea consumului de me
tal, respectiv creșterea cantității de 
laminate obținute dintr-o tonă de 
oțel lingou, presupune aplicarea unui 
complex de măsuri tehnico-organiza- 
torice la nivelul tuturor secțiilor și 
uzinelor combinatului. In paralel cu 
închiderea tuturor canalelor prin care

acest metal se risipea, am inițiat un 
șir de măsuri complexe tehnice și 
tehnologice menite să asigure înde
plinirea acestei sarcini. Organi
zația de partid, consiliul oa
menilor muncii au acționat ope
rativ, cu fermitate, pentru mobi
lizarea, unirea și concentrarea efor

nație, dar și măsuri energice în ve
derea scurtării ciclurilor cercetare- 
proiectare, asimilare-execuție. Repro
iectarea utilajului și adaptarea noii 
tehnologii vor fi completate cu un 
complex de procedee legate de uti
lizarea pulberilor exoterme, ungu
ente, termoizolante, a plăcilor refrac
tare termoizolante ș.a.

— Ce sprijin este necesar pentru 
realizarea acestor sarcini ?

— Am și primit sprijin din partea 
Ministerului Industriei Metalurgice. 
Mă refer la faptul că, în ultima pe
rioadă. analizele întreprinse în com
binat au beneficiat de aportul cadre
lor cu înaltă competență din Institu

Siderurgiștii din Hunedoara 
își propun să economisească în 1977 

peste 150000 tone de metal
turilor muncitorilor cu înaltă califi
care, ale inginerilor și specialiștilor 
din combinat și din unitățile proprii 
de cercetare și proiectare in vederea 
descoperirii și valorificării cît mai 
depline a rezervelor interne de care 
dispunem. în acest context s-au sta
bilit măsuri privind introducerea și 
extinderea unor procedee tehnologice 
noi și, cu deosebire, a acelora care 
duc la îmbunătățirea suprafeței lin
goului, ceea ce permite reducerea 
substanțială a pierderilor de metal 
datorate curățirii prin flamare și co- 
jire a laminatelor. Creșterea purității 
metalului va fi asigurată prin extin
derea tratării sub vid a oțelului, cu 
efecte pozitive asupra nivelului re
buturilor, dar mai ales asupra per
formanțelor calitative.

Unul din cei mai importanți fac
tori de îmbunătățire a coeficientului 
de scoatere de metal este sporirea 
acestui coeficient în faza lingou-blum. 
Pentru aceasta s-au prevăzut măsuri 
de revizuire a tehnologiilor de 
turnare a oțelului, ceea ce implică 
reproiectarea și înlocuirea in între
gime a actualului utilaj de turnare. 
Această măsură reprezintă o acțiune 
de mare anvergură, care cere com
petență profesională, curaj și imagi

cinema
• Misiune pe Iantzi : VICTORIA
— 9,30: 12; 15: 17,30; 20.
• Frățiorul : BUCUREȘTI — 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30, FAVO
RIT — 9,15; 11.30: 13,45; 16; 18,15; 
20,30, LUCEAFĂRUL — 9; 11,15; 
13,30: 16; 18.15; 20.30.
• Șatra : PATRIA — 9; 11,15;
13,30; 16; 18,15; 20,30.

Bunicul și doi delincvenți mi
nori : SCALA — 9.15; 11,15; 13,30; 
16; 18.15; 20,30, CAPITOL — 9.15; 
11.30; 13,45; 16; 18; 20,15, EXCEL
SIOR— 9; 11.15; 13,30; 16; 18,15;
20.30, MODERN — 9; 11,15; 13,30;
16; 18,15; 20.30.
• Salvo D’Acquisto : CENTRAL
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18,15; 20.30.
• Expediția dispărută : FESTIVAL
— 9,30; 12,30; 16; 19.30.
>> întoarcerea panterei roz : FE
ROVIAR — 8,30; 11; 13,30; 16;
18,30; 21, MELODIA — 9; 11,15; 
13.30; 16; 18,15; 20,30. GLORIA — 
8,30; 11: 13,30; 16; 18,30; 20,45.
• Osinda : TIMPURI NOI — 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Aeroport ’75 : LUMINA — 9; 
11,15; 13.30; 15,45; 18; 20.15.

Flnist — șoim viteaz : DOINA
— 13,30; 15,30; 19,30.
• Program de desene animate : 
DOINA — 9.30; 11,30; 17,30.
• Expresul bulgărilor de zăpadă : 
GRIVITA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20,15, VOLGA — 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20,15.

Premiera: EFORIE — 9,15; 11,30; 
13,45; 18.15; 20,30, AURORA — 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, FLA
MURA — 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20,15.
• Stropitoarea portocalie : FLA
MURA — 9.
• Orient Express : CASA FILMU
LUI — 10; 13; 16; 19.

Judo Saga (ambele serii) — 10, 
Zidul — 18.45, Mesagerul — 20,45 : 
CINEMATECA (sala Union).
• Din zori în zori : BUZEȘTI — 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,15.
• Tănase Scatiu : GIULEȘTI — 
16: 19. ARTA — 13; 16: 19.
gr întoarcerea marelui blond: DA
CIA — 9: 11,15; 13,30; 15,45; 18:
20,15. COTROCENI — 10; 14; 16;
18; 20.
• Pintea : BUCEGI — 15,30; 17,45; 
20.
• Oameni respectabili : UNIREA
— 15,30; 17.45; 20.

Filip cel bun : VIITORUL — 
15,30; 18; 20.
• Cei patru mușchetari: DRUMUL 
SĂRII — 15,30; 18; 20,15.
• Ei au luptat pentru patrie : 
MOȘILOR — 16,30; 19,15.
• Pinocchio : MOȘILOR — 10; 14.
• Filiera II : FERENTARI — 16; 
18,15; 20,30.
• Mica sirenă : FERENTARI —
14.30.

Călărețul cu eșarfă albă: FLO- 
REASCA — 15,30; 18; 20.15.
• Pe veci al tău : MIORIȚA — 9;
11.15; 13.30; 15.45; 18; 20.15. TO
MIS — 9; 11,15; 13,30; 15,45: 18;
20,15.

• Momeala : FLACARA —- 16; 18; 
20.

Program de desene animate : 
FLACĂRA — 14.30.
• Luptătorul din New Orleans : 
PACEA — 15,30; 17,45; 20.
• Ultima noapte a singurătății : 
RAHOVA — 16; 18; 20.

Cei 13 de la Barletta : MUNCA
— 15,30; 18; 20.15.
• Dosarul Gericarov : CRÎNGAȘ1
— 17.
• Ultimele zile ale verii : VITAN
— 15,30; 18; 20,15.
• Țara îndepărtată : COSMOS — 
15,30; 18; 20,15.
• Astă-seară dansăm în familie : 
POPULAR — 15,30: 17.45; 20.
• Apașii : PROGRESUL — 15,30; 
17,30; 19,30.

tul central de cercetări metalurgice 
și aparatul ministerului. In acțiunea 
de creștere a coeficientului de scoa
tere de metal un sprijin susținut vor 
trebui însă să-1 acorde, în continuare, 
combinatului institutele de proiec
tare ale Ministerului Industriei Me
talurgice, precum și întreprinderile 
care produc și livrează utilaje de 
turnare, cilindri de laminoare, pro
duse refractare, diverse aparate de 
măsură și control. Conducerea minis
terului nostru a promis un ajutor 
concret în soluționarea problemelor 
legate de modernizarea și dotarea cu 
aparatură de măsură și control a cup
toarelor de încălzit metal din unele 
secții de laminoare, proiectarea unui 
minilaminor pentru valorificarea 
scurtăturilor, dotarea cu maximă o- 
perativitate cu dispozitive de cintă- 
rire în flux a producției de lami
nate.

Pentru reducerea continuă a con
sumului de metal avem nevoie șl 
de sprijinul industriei materi
alelor refractare, prin diversifi
carea și creșterea capacității pro
ducției materialelor de acest gen, asi
milarea producției organelor compo
nente ale instalațiilor de turnare și 
vidare, îmbunătățirea considerabilă a 
calității tuturor acestor produse. Con
siderăm necesar, de asemenea, ca Mi
nisterul Aprovizionării, împreună cu 
Ministerul Industriei Metalurgice, să 
stabilească măsuri mai operative în 
vederea optimizării campaniilor de

de calitate
laminare, pentru creșterea producti
vității agregatelor și micșorarea pier
derilor de metal ce se înregistrează 
la reglaje.

— Ce ați întreprins concret în 
aceste zile pentru rezolvarea unor 
asemenea probleme majore ?

— începutul lunii decembrie, ul
tima lună a primului an din actualul 
cincinal, pe care siderurgiștii hune- 
doreni îl vor încheia cu succes, gă
sește colectivul nostru în efervescen
ța caracteristică căutărilor și valori
ficării noilor soluții de economisire a 
metalului, cocsului, a altor materiale 
importante, a combustibililor și ener
giei. Creșterea coeficientului de 
scoatere de metal, sarcină funda
mentală a planului economic pentru 
anul ce urmează, interesează întregul 
colectiv. Au fost constituite colective 
de specialiști la nivelul uzinelor, sec
țiilor și locurilor de muncă mai 
importante, care au inventariat mul
tiplele posibilități ce le stau la în- 
demînă în scopul reducerii sistema
tice a consumului de metal. Pe baza 
acestor analize au fost elaborate pro
grame de măsuri mobilizatoare, cu 
termene precise și răspunderi clare 
pentru traducerea lor in viață.

Faptul că în ultimii ani colectivul 
nostru a situat în centrul preocupă
rilor sale reducerea cheltuielilor de 
producție constituie un ajutor în ac
țiunile pe care le întreprindem. Sin- 
tem hotărîți să facem tot ce depinde 
de noi pentru creșterea coeficientu
lui de scoatere a metalului. Dar e- 
forturilor noastre trebuie să li se a- 
lăture urgenta îndeplinire a obliga
țiilor de Către toate organele centrale, 
pentru a realiza integral sarcinile 
trasate de conducerea partidului.

Secretarul general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, ne 
îndeamnă să manifestăm dina
mism în gîndire și acțiune, să 
dovedim spirit revoluționar în mun
că. Trebuie să avem în vedere 
că sarcinile puse în fața noastră azi 
vor fi mai mari mîine. Strîns legat 
de aceasta, considerăm că și anumite 
organe centrale ar trebui să dea mai 
operativ curs propunerilor le
gate de introducerea urgentă în 
combinat a tehnologiei de turnare 
continuă a oțelului. Colectivul de si- 
derurgiști hunedoreni, sprijinit con
cret și operativ de ceilalți factori res
ponsabili, este hotărît să fie la înăl
țimea marilor sarcini din anul viitor.

Convorbire realizată de
Comeliu CÂRLAN

Reccnsăinînlul populației
(Urmare din pag. I)

teatre
• Teatrul Național București (sala 
mare) : Coana Chirița — 10, Dan
ton — 19, (sala mică) : Viața unei 
femei — 10, (sala Atelier) : Capul 
— 16.
• Filarmonica ,.George Enescu“ 
(Ateneul Român) : Ciclul „După- 
amiezile muzicale ale tineretului". 
Recital de orgă : Florin Chiriaces- 
cu — 18.
• Opera Română : Răpirea din 
Serai — 11, Don Quijote — 19.
• Teatrul de operetă : Mătușa 
mea, Faustina — 10,30, My Fair 
Lady — 19,30.
• Teatrul de comedie : Dispariția 
lui Galy Gay — 10, Noaptea la 
Madrid — 19,30.
• Teatrul ,.Lucia Sturdza Bu-
landra" (sala Schitu Măgureanu) : 
Ivanov — 10. Joc de pisici — 15, 
Ferma — 19,30, (sala Grădina
Icoanei) : Elisabeta I — 10, Titanic 
vals — 19.
• Teatrul Mic : Viața e ca un va
gon ? — 15, Profesiunea doamnei 
Warren — 19,30.
• Teatrul ,,C. I. Nottara" (sala 
Magheru) : Adio, Charlie — 10, 
Henric al IV-lea — 19.30, (sala Stu
dio) : Nu am încredere In bărbați
— 10.30, Spectacol de poezie și 
muzică — 15, Carambol — 19.
• Teatrul Giulești : Scufița roșie
— 10, Hotel „Zodia gemenilor" —*
19.30, (la sala Studio 74) : întîm- 
plări mai mult sau mai puțin ri
dicole — 16.
• Teatrul evreiesc de stat : Po
topul —> 11, Evreica din Toledo —
19.30.
• Teatrul satlrlc-muzical ,,C. Tă
nase" (sala Savoy) : Revista cu 
paiațe — 19,30, (sala Victoriei) : 
Uite că nu tac — 19.30.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" : Ne-am pus dorurile-n 
cintec — 19,30, (la sala Palatului 
sporturilor și culturii) : Spectacol 
folcloric extraordinar — 11; 18.30.
• Teatrul „Ion Creangă" : Po
veștile de aur — 10, Hocus-Pocus 
și-o găleată — 19,30.
• Teatrul „Țăndărică" (sala Aca
demiei) : O poveste cu cîntec — 
10; 12.
• Circul București : Colombo... și 
misterele circului — 10; 16; 19,30.

tății socialiste multilateral dezvoltate 
și de înaintare spre comunism se va 
afla, permanent, omul — factorul 
esențial al întregii dezvoltări econo- 
mico-sociale — satisfacerea plenară 
a cerințelor sale de viață in continuă 
creștere și diversificare, afirmarea 
neingrădită a personalității umane".

Servind în întregime acestui scop, 
recensămintul va furniza acele ele
mente globale de cunoaștere necesare 
pentru fundamentarea planurilor a- 
nuale și de perspectivă ale dezvoltă
rii economico-sociale a țării, a măsu
rilor de politică demografică, a pro- 
graipelor de ridicare necontenită a 
nivelului de trai și a condițiilor de 
locuit ale populației.

Iată de ce recensămintul se con
stituie ca o acțiune de mare impor
tanță politică a întregului popor, iată 
de ce fiecare cetățean al patriei are 
datoria patriotică să primească cu în
credere și solicitudine pe recenzori, 
să răspundă cu exactitate, limpede 
la întrebările cuprinse în formulare. 
Prin Decretul Consiliului de Stat se 
garantează păstrarea secretului da
telor declarate de cetățeni și înscri
se în formularele de recensămint.

Una din caracteristicile esențiale 
ale actualului recensămint este obți
nerea și valorificarea concomitentă a 
datelor demografice în strînsă corela
ție cu cele referitoare la fondul locativ 
și condițiile de locuit ale populației. 
Potrivit prevederilor Decretului 145 
din 25 mai 1976, recensămintul va 
cuprinde pe toți cetățenii țării do- 
miciliați în țară sau aflați temporar 
în străinătate la data efectuării a- 
cestuia. în formularele recensă- 
mîntului se vor înregistra date cu 
privire la virstă, sex, naționalitate, 
nivel de instruire, limbă maternă, o- 
cupație, componența gospodăriilor, a 
familiilor. înregistrarea acestor date 
se va face la domiciliul cetățeanului 
de către recenzori.

Datele și informațiile cu privire 
la populație au o deosebită impor
tanță pentru planificarea dezvoltării 
economiei naționale în perspectivă 
— fonduri fixe, venit național, con
sum pe locuitor, productivitatea 
muncii, veniturile populației, volu
mul desfacerii de mărfuri, rețeaua 
de învățămînt.. sănătate și cultural- 
educativă. Cunoașterea structurii 
populației pe ocupații, profesii, pe 
ramuri și sectoare social-economice. 
în corelații complexe cu sexul, vîr- 
sta, nivelul de pregătire al fiecăruia, 
va face posibilă stabilirea gradului 
de folosire a resurselor de muncă.

în raport cu cerințele actuale și de 
perspectivă ale economiei, elabora
rea balanței forțelor de muncă și a 
populației ocupate pe județe, muni
cipii, orașe și comune. Aceleași date 
vor constitui, șursa documentară atit 
de, utilă pentru fundamentarea pro
gramelor de. măsuri privind ridica
rea necontenită a nivelului de pre
gătire și instruire a forței de muncă, 
a perfecționării învățămîntului de 
toate gradele.

Concomitent cu recensămintul 
populației se va efectua și cel al lo
cuințelor, în cadrul căruia se vor 
înregistra date privind suprafața 
locuibilă, numărul camerelor de 
locuit, dotarea cu dependințe și 
diferite instalații, gradul de u- 
zură, condițiile de confort. Pe baza 
acestor date se vor obține indicații 
prețioase necesare finalizării Progra
mului de sistematizare a teritoriu
lui și localităților țării, îmbunătăți
rii proiectelor noilor tipuri de lo
cuințe, stabilirii necesarului de do
tări social-culturale, comerciale, edi
litare, gospodărești.

Ca acțiune de amploare, recensă
mintul actual presupune o vastă 
activitate organizatorică și metodo
logică. la a cărdi realizare sînt an
trenați zeci de mii de oameni. Pen
tru pregătirea, conducerea și coordo
narea lucrărilor, prin decretul amin
tit s-a constituit Comisia centrală 
pentru recensămintul populației și 
al locuințelor, precum și comisii lo
cale — județene, municipale, orășe
nești și comunale. La desfășurarea 
în cele mai bune condiții a recensă
mântului din 5—12 ianuarie 1977, o 
contribuție importantă pot aduce și 
trebuie s-o aducă toți cetățenii pa
triei, înfăptuind astfel un act de 
mare însemnătate politică, îndepli- 
nindu-și o îndatorire cetățenească, 
patriotică, menită să răspundă aspi
rațiilor spre mai bine ale fiecărei 
familii, ale fiecărui membru al so
cietății noastre.

Pentru a veni în sprijinul 
cititorilor, „Scinteia" le va 
pune la dispoziție in paginile 
sale o rubrică specială, în ca
drul căreia se vor explica mai 
pe larg scopul, modul de or
ganizare și desfășurare con
cretă a recensământului. va 
insera răspunsuri la întrebări 
și va prezenta aspectele im
portante ale tehnicii dc com
pletare a formularelor.

Un nou complex industrial în orașul Curtea de Argeș
Foto : I. Lazăr

PREVENIREA ATEROSCLEROZEI 
este o problemă de educație și voință

OMUL Șl VIATA' 
RAȚIONALĂ

Potrivit statisticilor Organizației 
Mondiale a Sănătății (O.M.S.), in 
anumite grupuri de populație, frec
vența îmbolnăvirilor și deceselor 
prin angină pectorală și infarct 
miocardic a luat, în ultimul timp, 
proporții îngrijorătoare. Astăzi se 
cunoaște că substratul acestor boli 
de inimă îl constituie un proces 
cronic degenerativ al arterelor coro
nare, denumit ateroscleroză. Colec
tive de cercetători din țara noastră 
contribuie la cunoașterea factorilor 
ce măresc riscul de îmbolnăvire și, 
pe baza concluziilor rezultate din 
ample investigații, recomandă cele 
mai eficiente căi de prevenire.

In legătură cu aceste probleme de 
larg interes am solicitat citeva 
precizări tovarășului academician 
Aurel MOGA, ale cărui cercetări 
în acest domeniu sînt cunoscute și 
apreciate in țară 
și străinătate.

— Ateroscleroză 
este o boală a în
tregului organism, 
dar care se locali
zează mai ales pe 
arterele coronare
ale inimii; astăzi se cunosc in cea mai 
mare parte factorii care măresc ris
cul de îmbolnăvire. Intre aceștia, pe 
primele locuri se situează creșterea 
grăsimilor, în special a colesterolu
lui în singe, hipertensiunea arte
rială, diabetul zaharat clinic mani
fest sau latent, fumatul și obezita
tea. Intervin aici, desigur, și alimen
tația nerațională, cu exces de 
calorii și grăsimi, cît și sedentarismul.

Problematica actuală a ocrotirii să
nătății are în fiecare țară aspecte 
specifice, ce nu pot fi rezolvate prin 
„soluții de import". In această pri
vință, un exemplu concret ne oferă 
tocmai ateroscleroză. Astfel, în le
gătură cu valorile colesterolului s-a 
dovedit că nivelul normal în Japonia 
sau India, cît și la noi, este de apro
ximativ 180 mgr—220 mgr la sută, 
pe cînd în S.U.Ă., Finlanda sau An
glia, de exemplu, limitele normale 
se situează între 250—300 mgr la 
sută. Din acest motiv este nece
sar să se stabilească prin cercetări 
proprii valorile (limitele) normale 
și patologice ale diferiților factori 
care favorizează apariția bolii.

Prin cercetări epidemiologice efec
tuate de mai bine de 20 de ani, cer
cetarea medicală românească a contri
buit la cunoașterea cauzelor și meca
nismelor prin care se produce atero- 
scleroza, la punerea în evidență a 
factorilor de risc, precum și la fun
damentarea științifică a recomandă
rilor.

— Legat de acțiunile preventive, 
cum se pune în prezent problema 
profilaxiei individuale și colective ?

— Prin identificarea celor mai im
portanți factori de risc au fost create 
premisele prevenirii bolii. Dificulta
tea este de a asigura cooperarea 
fiecărui om Ia respectarea unor nor
me generale de igienă. Dacă este greu
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PROGRAMUL I
8,40 Tot înainte !
9,35 Film serial pentru copii ; Blîndul 

Ben.
10,00 Viața satului.
11,45 Bucuriile muzicii.
12.30 De strajă patriei.
13,00 Telex.
13,05 Album duminical.
16.40 Drum de glorii.
18,00 Handbal feminin : Universitatea 

Timișoara — Paris Universitaire 
Club.

19,00 Micul ecran pentru cei mici : „Dan 
căpitan de plai".

19.30 Telejurnal.
19.55 Avanpremieră.
20,00 Baladă pentru acest pămînt : 

Curțea de Argeș.
20,20 Din România, cu dragoste, Nadia. 

Film dedicat Nadiei Comăneci și 
celorlalte membre ale echipei o- 
limpice de gimnastică a României,

21,10 Film artistic : „Start la moștenire".
22.40 Telejurnal.

PROGRAMUL II
10,00—11,45 Matineu simfonic.
20,00 Desene animate.

„Sculptorul"
și „colecționarii"

Giubegeanu Aripei, șofer la I.T.B., avea 
un deosebit talent la sculptură in... gumă. 
In vara anului trecut, după ce a comis un 
accident mortal și a fost trecut de la volan 
ca muncitor necalificat in atelier, „sculpto
rul" Aripei s-a gindit să-și pună in valoare 
talentul. Pentru început, a sculptat intr-o 
gumă o matriță cu negativul unui bilet de 
autobuz. Apoi, admirindu-și capodopera, 
i-au trecut prin minte ginduri de înavuțire 
pe seama confecționării de bilete false... 
Pentru asigurarea desfacerii producției ile
gale de bilete, „sculptorul" ă luat legătura 
cu Vasile Smău și frații Ion și Gheorghe 
Petculescu, șoferi la I.T.B., binecunoscuți 
„colecționari" de bilete folosite, pe care le 
revindeau cu ajutorul unor taxatoare ne
cinstite. După ce i-a convins că falsificarea 
e mult mai rentabilă decit „colecționarea", 
toți patru s-au apucat să confecționeze bi
lete false și să le pună în circulație prin 
rețeaua „colecționarilor". Afacerea era atit 
de rentabilă incit la un moment dat i-au 
propus unei taxatoare să se lase de slujbă 
și să fie angajata lor cu o retribuție de 
100 lei pe zi, cu condiția să îndeplinească 
norma minimă de confecționare a cel puțin

2 000 bilete false pe zi. Visurile de înavuțire 
ale lui Aripei și compania au durat aproape 
două luni. Adică, pînă în ziua cind o contro
loare, făcîndu-și cum trebuie datoria, a 
descoperit la o taxatoare biletele false.

— Ne pare rău, nu ne-am dat seama că 
putem fi pedepsiți, au încercat vinovății s-o 
facă pe neștiutorii in fața instanței.

Nu ne-am dat seama...
Cum adică : nu știau că necinstea se pe

depsește ?

Nervozitatea 
șoferului, 

imprudența 
victimei, și o viață 
curmată absurd...
...în ziua de 15 aprilie, pe la ora 15. șo

ferul Marin Mihalache a plecat de la garaj 
spre întreprinderea „Danubiana", de unde 
urma să transporte muncitorii în satul Gruiu, 
județul Ilfov. Sat în care locuiește și șoferul. 
Era puțin nervos din cauză că-și dădea 
seama că o să întirzie. Pe parcurs a luat 
în mașină un elev de la o școală profesio

I---------------
■FAPTUL'
divers;

nală și incă două persoane, toți navetiști 
din Gruiu. Cînd a ajuns la „Danubiană", 
așa cum prevăzuse, avea întîrziere. Deja o 
parte din muncitori, impacientați că nu mai 
vine mașina, se urcaseră în alt autobuz. A 
coborît să-și vizeze foaia de parcurs, apoi 
a urcat în mașină și a pornit nervos spre 
stația unde-1 așteptau muncitorii. Intre timp, 
elevul luat pe parcurs coborîse să caute o 
cunoștință, dar văzind că mașina pleacă, 
a fugit și s-a agățat de minerul ușii, spe- 
rînd că șoferul va opri. Dar n-a oprit. Vă
zind pericolul, călătorii din stație au făcut 
semne, au strigat, dar șoferul și-a continuat 
cursa. El pretinde că n-a văzut și n-a auzit 
nimic. Un viraj la dreapta, dezechilibrarea 
celui agățat de ușă, strigătele oamenilor... 
în sfirșit, șoferul a oprit. Era însă prea 
tîrziu : roata din spate trecuse peste tinăr.

Imprudența victimei, nervozitatea șoferu
lui, și o viață tinără curmată în mod 
absurd...

Hagi... Popescu?!
— Onorată instanță, uitați-vă la mine și 

o să vă dați seama cît de prăpădit sînt. 
N-am haine ca lumea, sînt nemîncat, ul
timii bani i-am dat pe autobuz ca să vin 
la proces...

— Ei, nici chiar așa. Probabil mai exa
gerați.

— Dacă ați vedea unde locuiesc ! O casă 
de paiantă prin care suflă vintul, de mi-e 
frică să nu se dărîme pe mine.

— De ce locuiți în această... cămăruță 7 !
— Păi dacă n-am bani ! Vara mai e cum 

mai e, dar iarna o duc tare greu...
Omul, trecut binișor de prima tinerețe, se 

oprește să-și tragă răsuflarea, uitîndu-se cu 
coada ochiului spre magistrați să vadă ce 
impresie au făcut spusele sale. Ascultîndu-i 
văicărelile, ai crede că e venit în fața in
stanței pentru a solicita vreo pensie de 
întreținere sau vreun drept de care a fost 
frustrat. Dar nu pentru asta se afla acolo 
Popescu D., din str. Moldovița nr. 6, sec
tor 5. N-o să vă vină a crede, dar era tri
mis pentru... venit ilicit. Omul care „a dat 
ultimii bani pe biletul de autobuz pentru a 
veni la proces" nu poate justifica mai bine 
de o sută de mii de lei. Dacă pînă la urmă 
va reuși sau nu să dovedească proveniența 
pe căi legale a sumei aflate în discuție că
mine să aprecieze instanța de judecată, 
singura competentă. Altceva ne-a atras 
însă atenția : omului care enumera cu lux 
de amănunte sacrificiile făcute pentru a- 
chiziționarea unor bunuri, nici prin cap 
nu-i trece să le folosească pentru confor
tul său. Bunăoară, a achiziționat cu bani 
gheață un apartament de 3 camere confort 
I, dar, după cum spunea, continuă să locu
iască într-o casă „gata să cadă pe el“. De 
ce 1 Apartamentul l-a închiriat. Ca să mai 
scoată și el un ban...

de a renunța la fumat, cu atit mai im
perios este de a se lua măsurile nece
sare pentru ca tineretul să nu în
ceapă să fumeze. Organizarea asis
tenței medicale preventive din țara 
noastră, prin controlul periodic al 
elevilor, studenților, lucrătorilor din 
toate domeniile de activitate, o- 
feră posibilitatea de a depista 
și combate, încă din stadiile inci
piente, unele boli predispozante, 
cum sînt diabetul zaharat și hiper
tensiunea arterială și chiar hiperco- 
lesterolemia. In sens pozitiv acțio
nează și măsurile luate de statul nos
tru pentru stimularea șî dezvoltarea 
activității fizice a tineretului, inclu
siv a sportului de masă.

Prevenirea aterosclerozei este o 
problemă de educație și voință. Tre
buie create obișnuințe sănătoase atit 
în ce privește alimentația, cit și mo

dul de viață. Pen- 
tru că nu prin 
„cura" de slăbire 
ori perioada de 
mișcare sau de 
diminuare a fu
matului putem 
preveni ateroscle-

roza. Ea fiind generată de mai mulți 
factori, trebuie acționat stăruitor in 
toate aceste direcții.

In prezent se știe că procesul de 
instalare a bolii durează decenii în
tregi Și că începutul ei se situează 
uneori la vîrsta copilăriei. Timpul 
Îndelungat necesar acțiunii factorilor 
de risc pentru a produce tulburări și 
modificări ce duc la apariția bolii 
permite însă și o frînare a evoluției.

— Cum, pe ce căi, in ce mod tre
buie acționat pe plan individual ?

— în primul rind, printr-o ali
mentație rațională și un mod de 
viață sănătos ; începind din copilă
rie, o hrană excesiv de bogată în 
grăsimi și dulciuri favorizează cu 
timpul, în decurs de decenii, apari
ția aterosclerozei. De aceea, este 
bine ca cei cu o anumită predispo
ziție în acest sens sau persoanele 
suferinde, să prefere preparatele in 
cară nu intră alihnente sau sub
stanțe bogate în colesterol (ou, unt, 
smintînă, creier, ficat, in general 
viscere) ; grăsimea indicată este cea 
vegetală ; uleiul de soia, uleiul de 
germeni de porumb, uleiul de do
vleac, de floarea-soarelui, de măsli
ne. Este foarte sănătos să se prefere 
fructele și sucurile în locul unor ali
mente concentrate (bomboane, cio
colată, creme foarte grase). O ali
mentație echilibrată cantitativ și 
calitativ, în sensul de a nu renunța 
la nici unul din principiile nutritive, 
dar cu un consum moderat, asociat 
cu un mod de viață sănătos, folosind 
pe cît posibil timpul liber și pentru 
mișcare în aer liber, sînt mijloace 
prin care fiecare este dator să lupte 
intr-un mod eficace împotriva insta
lării aterosclerozei și a complicații
lor ei.

Convorbire consemnată de
Elena MANTU

20.30 Ora melomanului. Seară Johann 
Sebastian Bach.

21,25 Film serial : „Un șerif la New 
York".

LUNI, 6 DECEMBRIE 1976 
PROGRAMUL I

16.00 Teleșcoală.
16.30 Emisiune în limba maghiară.
19,00 Orașe finlandeze.
19.20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal.
20,00 Roman-foileton : „David Copper- 

field" — episodul V.
20.55 Viața economică.
22,05 Avanpremieră.
22.20 România în poezia contemporană 

a lumii.
22,40 Telejurnal.

PROGRAMUL H
17,00 Telex.
17,05 File de dicționar : Federico 

Fellini.
18,35 Muzică ușoară.
18.55 Film serial pentru copii ; Blîndul 

Ben.
19.20 1001 de seri.
19,30 Telejurnal.
20,00 Fotograme.
20.20 Selecțiuni din operetele lui Rod

gers.
20.50 Circuitul cicloturistic pentru ti

neret.
21.15 Telex.
21.20 Concertul capodoperelor.
21.50 Telerama. Ritmurile televiziunii.

Din caietul 
grefierului

„Acuzația de furt este nedreaptă. Eu sint 
un om cinstit, n-am furat in viața mea nici 
un capăt de ață...

— Bine, dar cele 11 condamnări de pini 
acum ?

— Nu sint pentru furt, ci pentru delapi
dare !"

(Din „probele" de cinste invocate 
de inculpat in dosarul nr. 3 893/1976. 
Judecătoria sectorului 6).

„Iapa mea a fost priponită potrivit tutu
ror legilor scrise și cutumiare ale pășuna- 
tului, eu neavind 'vreo vină obiectivă sau 
subiectivă in cele petrecute cu lovirea ar
măsarului reclamantului reconvențional. 
Dimpotrivă, armăsarul a traversat terenul 
de sport și mi-a lovit iapa la gleznă deose
bit de grav, tn plus, armăsarul este cunos
cut ca furios și din încăierările cu alțl cai 
comunali...".

(Din dosarul nr. 1 224/1975. Ju
decătoria Caransebeș).

Emil MARINACHE 
Dinu POPESCU

I

Are mama 
trei fetițe

Mioara Enache din comuna 
Vlădești, județul Galați, are nu
mai 19 ani. Venindu-i sorocul 
să nască, a fost dusă la Spita
lul județean din Galați. Aici a 
adus pe lume trei fetițe deoda
tă — Iuliana. Pacheluța și Că
tălina. Din prima clipă, „triple
ta" a fost Înconjurată cu toată 
grija de medicii de la secția 
nou-născuți. Acum, atit mama, 
cît și cele trei fetițe se simt 
bine, iar electricianul Andone 
Enache — tatăl „tripletei" — 
este bucuros, ca toți tații, pre- 
gătindu-și casa de sărbătoare.

Lovitura 
de pedeapsă

Pe teren se confruntau două 
echipe din campionatul jude
țean Mehedinți : „Mecanizato
rul" din Șimian și „Energetica" 
din Drobeta Turnu-Severin. Ca 
la orice meci de fotbal, suporte
rii își susțineau echipa favorită. 
„Mecanizatorul" avea mai mulți 
și mai înfocați. La un moment 
dat, jucătorii de la „Energetica" 
au ieșit de pe terenul de joc în 
toiul meciului și au început să 
se năpustească asupra suporte
rilor echipei adverse cu tot felul 
de injurii și amenințări. Au fost 
încăierări. Apoi, respectivii ju
cători au revenit pe teren. Și, 
ca și cind nimic nu s-ar fi în- 
tlmplat, spre stupoarea genera
lă, arbitrul a dictat reluarea me
ciului. Urmează o lovitură de 
pedeapsă. Vorba e : cine o exe
cută 7

Un procuror 
și doi copii

Procurorul Gh. Rădulescu din 
Cîmpina ne roagă „să ajutăm 
doi copii părăsiți de tatăl lor, 
copii care au nevoie mai mult 
ca oricind de ajutorul lui. Deși 
Vasile Buldan din Provița de 
Sus, județul Prahova, a fost o- 
bligat să plătească lunar o pen
sie de întreținere pentru fiii săi 
Sorin și Cristian, din luna apri
lie 1975 și pînă acum, tatăl a dat 
bir cu fugiții. Cu toate investi
gațiile făcute, nu am reușit încă 
să-i dăm de urmă. In numele 
celor doi copii îmi permit să-i 
rog pe cititorii rubricii „Faptul 
divers" să-i ajute și pe ei, așa 
cum au ajutat pe atîția pînă 
acum, anunțînd la primul organ 
de miliție domiciliul sau locul 
de muncă al tatălui fugar". Cine 
se înscrie la cuvînt ?

La kilo
metrul 72

Miercuri, 30 noiembrie, șofe
rul Florea Mirea, de la Trustul 
de construcții și îmbunătățiri 
funciare Dolj, a pornit in cursă, 
de la Craiova la Calafat, cu o 
autobasculantă. Mașina era în
cărcată cu dale din beton. La 
kilometrul 72, în apropiere de 
Calafat, autobasculanta s-a tam
ponat cu o autocisternă care 
venea din sens opus, tn mo
mentul coliziunii, dalele din be
ton s-au deplasat spre cabină, 
strivindu-l pe șoferul Mirea 
Florea, in virstă de numai 22 de 
ani. Miliția, împreună cu Ins
pectoratul teritorial pentru pro
tecția muncii efectuează cerce
tări pentru stabilirea cauzelor 
accidentului.

Coarnele 
din frigider

Tocmai cind Petrache Barbu
din Timișoara se ospăta copios 
cu carne bine rumenită la gră
tar i-au trecut pragul casei doi 
lucrători de miliție. întrebat ca 
anume a vinat 
vă, Petrache a 
clipească :

— Turturele.
plin.

Intr-adevăr, I 
plin frigiderul 
mai Închidea etanș. Numai 
înăuntru nici picior de turturea, 
ci numai carne de căprior. Plus 
coarnele.

Petrache vînase .fără autoriza
ție, împreună cu alți doi bra
conieri (loan Pitul și Gheorghe 
Leonte). Ospățul s-a întrerupt.

în ziua respecti- 
răspuns fără să

Am frigiderul

intr-atit era de 
că nici ușa nu se 

că

N-a ezitat
Cu un an in urmă. Simion Șut 

din Brașov își pierduse portmo- 
neul în care avea acte și 1 400 
lei. S-a supărat mult de tot. Dar 
a tot sperat că poate odată și 
odată cel care l-a găsit o să 
i-1 restituie. Cu vremea, neca
zul i-a mai trecut, deși nimeni 
nu i-a dat nici o veste. Zilele 
trecute, ăflîndu-se in 
prin halta Tirnava din 
Sibiu, Simion a zărit in 
un portmoneu. In el se
importantă sumă de bani. Si
mion n-a ezitat o clipă și a de
pus banii la miliția municipiului 
Brașov, de unde păgubașul li 
poate ridica oricind.

trecere 
județul 
zăpadă 
afla o

Rubrică realizată de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților 
„Scinteii"

I

I

I
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Tovarășului FIDEL CASTRO RUZ
Prim-secretar al Comitetului Central al Partidului Comunist din Cuba, 

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Cuba
în numele Comitetului Central al Partidului Comunist Român, al Con

siliului de Stat al Republicii Socialiste România și al meu personal, am 
deosebita plăcere de a vă adresa un salut frățesc și cele mai sincere felicitări 
cu ocazia alegerii dumneavoastră în înalta funcție de președinte al Con
siliului de Stat al Republicii Cuba.

Doresc ca și cu acest prilej să evidențiez cu satisfacție că între partidele, 
popoarele și țările noastre s-au statornicit și se dezvoltă relații de prietenie 
frățească, solidaritate militantă și colaborare pe multiple planuri. îmi exprim 
convingerea că aceste relații se vor dezvolta și aprofunda continuu, spre 
binele comun al poporului român și poporului cubanez, al cauzei păcii și 
socialismului in lume.

Vă doresc, stimate tovarășe Fidel Castro, multă sănătate și fericire, noi 
Si tot mai mari succese în activitatea dumneavoastră de înaltă răspundere, 
în opera de edificare a societății socialiste în Republica Cuba.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general

, al Partidului Comunist Român,
Președintele

Republicii Socialiste România

Maiestății Sale BHUMIBOL ADULYADEJ
Regele Thailandei

Cu prilejul Zilei naționale a Thailandei, ziua de naștere a Maiestății 
Voastre, vă adresez calde felicitări, urări de progres și bunăstare poporului 
țării dumneavoastră.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele 

Republicii Socialiste România

Vizita președintelui 
partidului Congresul Național Indian
în cadrul vizitei pe care o între

prinde în țara noastră, dl. Dev Kanta 
Barooah, președintele partidului Con
gresul Național Indian, a avut sîm
bătă o întîlnire la C.C. al P.C.R. cu 
\'-°i'ă.șul Ștefan Voitec. membru al 
C- nitetului Politic Executiv al C.C. 
a P.C.R., vicepreședinte al Consiliu
lui Național al Frontului Unității 
Socialiste.

Au participat Nicolae Popovici, 
membru supleant al C.C. al P.C.R., 
adjunct al ministrului justiției, și 
Constantin Vasiliu, adjunct de șef de. 
secție la C.C. al P.C.R.

Au luat parte V. B. Raju, secre
tar general al C.N.I., și S. L. Kaul, 
ambasadorul Indiei la București.

în cadrul întîlnirii a avut loc un 
schimb de informații și de opinii cu

Brațe pe drapel,
Simbătă dimineața, în unitățile Ministerului Apără

rii Naționale și ale Ministerului de Interne a avut 
loc depunerea jurămintului militar de către tinerii nou
lui contingent incorporat.

La solemnitate au participat Teodor Coman, mi
nistrul de interne, general-locotenent Ion Hortopan, 
prim-adjunct al ministrului apărării naționale și 
șef al Marelui Stat Major, general-maior Nicolae Ple- 
șiță, prim-adjunct al ministrului de interne, gene
ral-maior Gheorghe' GomoiU, adjunct al ministrului 
apărării naționale și secretar al Consiliului politic 
superior al armatei, membri ai consiliilor de con
ducere ale celor două ministere, reprezentanți ai or
ganelor locale de partid și de stat, generali și ofițeri 
superiori, veterani din războiul antifascist, membri ai 
gărzilor patriotice, ai formațiunilor de pregătire a 
tineretului pentru apărarea patriei, pionieri, părinți 
și prieteni ai tinerilor ostași.

... Unități de toate arme
le s-au adunat sub drapel. 
Unele dintre ele poartă de
numiri intrate statornic in 
conștiințe, ca simbol al vi
teji românești pentru li- 
b’rtate — „Grivița", „Mă- 
rașești", „Rovine"...

Clipe solemne. Tinerii a- 
ceștia — fie că este vorba 
de comunistul Preda Liviu, 
strungar la întreprinderea 
de mașini electrice Bucu
rești, acum tanchist, de 
Nițu Vasile, lăcătuș meca
nic de la Brașov, acum ar- 
tilerist, de frații gemeni 
Gheorghe și Marin Crăcuț, 
tanchiști, de Ciuhlău Con
stantin, infanterist, de ati- 
ția alți ostași aparținînd 
contingentului recent în
corporat’ — nu uită că au 
fost chemați sub drapel in 
zilele cind comandantul 
suprem al forțelor ar
mate, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, întîlnindu-se cu 
activul de comandă și de 
partid de bază, din armată, 
cerea ostașilor țării să fo
losească școala armatei 
pentru a se forma ca luptă
tori stăpîni pe meseria ar
melor, disciplinați și ordo
nați, neinfricați în îndepli

privire la activitatea și preocupările 
actuale ale celor două partide.

★
întîlnirea s-a desfășurat într-o 

ambianță cordială, prietenească.
In aceeași zi, la Ministerul Afa

cerilor Externe, a avut loc o între
vedere a ministrului de externe. 
George Macovescu, cu Dev Kanta 
Barooah.

Cu acest prilej, au fost abordate 
aspecte ale relațiilor dintre România 
și India, ale cooperării celor două 
țări în probleme ale vieții interna
ționale de interes reciproc.

★
în cursul dimineții, președintele 

partidului Congresul Național Indian 
și persoanele care-1 însoțesc au fost 
oaspeții întreprinderii de mașini gre
le București.

DEPUNEREA JURAMÎNTULUI MILITAR

inimi pentru țară

nirea misiunilor — pe tere
nurile de instrucție și de 
aplicații, pe șantiere ale e- 
conomiei naționale sau, 
dacă vă fi nevoie, în luptă. 
Legea vieții militare — ju- 
rămîntul — le va fi de azi 
înainte călăuză și îndemn.

Clipe solemne. Jură pen
tru țară și soldații Ion 
Furnică, Gheorghe Ancuța, 
Constantin Țugui, Costică 
Ciocan și Gheorghe „Iftimie, 
veniți la oaste din.comunele 
Dorobanți și Vinători. jude
țul Botoșani. Ei se mîndresc 
cu numele de rezonanță 
ale localităților lor natale, 
cu faptul că sînt moște
nitori direcți ai eroice
lor tradiții făurite de ne- 
înfricații luptători ai Re
gimentului 14 dorobanți, 
care, în crîncena bătălie 
pentru Plevna, au împlîn- 
tat, biruitori, tricolorul ro
mânesc pe meterezele re
dutei „Grivița 1". Pildă 
și îndemn le sînt și lumi
noasele pagini ale cutezan
ței și sacrificiului scrise in 
zilele de foc ale insurecției 
naționale armate antifas
ciste și antiimperialiste din 
august 1944, ca și în cele
lalte bătălii pe care armata

română le-a purtat, umăr 
la umăr cu armata sovieti
că, pe frontul antihitlerist. 
Călăuză și exemplu le sint, 
de, asemepea, faptele ostă
șești săvîrșite în anii revo
luției și construcției socia
liste pe cîmpurile de in
strucție, ca și in efortul 
pentru progresul patriei.

Elanul, dăruirea, abne
gația acestor tineri ce au 
depus jurămîntul militar 
vor căpăta, la înalta școa
lă politică a armatei, noi 
dimensiuni etice. Mobili
zați de organizațiile de 
partid și cele ale U.T.C., ei 
vor duce mai departe și 
îmbogăți tradițiile făurite 
de contingentele înaintașe, 
se vor angaja cu toate forțe
le în munca și lupta pentru 
cucerirea titlurilor de „Mi
litar de frunte", „Subunita

Bunica și mama felicită 
soldatul Zaharia

Primire la primul ministru al guvernului Cronica zilei
Primul ministru al Guvernului Re

publicii Socialiste România, tovarășul 
Manea Mănescu, a primit, simbătă 
dimineața, pe Ferenc Havasi. vice
președinte al Consiliului de Miniștri 
al R. P. Ungare, președintele părții 
ungare în Comisia mixtă guverna
mentală româno-ungară de colabora
re economică, care a participat la 
întîlnirea de lucru a președinților 
celor două părți în comisie.

în spiritul înțelegerilor convenite 
cu prilejul întîlnirilor și convorbiri
lor dintre tovarășii Nicolae Ceaușescu 
și Jănos Kâdăr, s-a apreciat că exis
tă largi posibilități pentru adincirea 
în continuare a colaborării și coope
rării româno-ungare, pe multiple 
planuri, în concordantă cu potenția
lul actual și în perspectiva dezvoltă
rii economiilor naționale ale celor 
două țări prietene, în interesul celor 
două popoare, al cauzei socialismului 
și păcii.

Au fost relevate rezultatele poziti
ve ale colaborării și cooperării eco
nomice și tehnico-științifice, ale 
schimburilor comerciale româno-un

Jubileul unor întreprinderi
Colectivul întreprinderii de produse 

cosmetice „Nivea" din Brașov a 
sărbătorit sîmbătă, într-un cadru fes
tiv, împlinirea unei jumătăți de veac 
de activitate.

Pentru contribuția deosebită adusă 
la dezvoltarea industriei cosmetice și 
participarea activă a colectivului în
treprinderii „Nivea" la opera de 
făurire a societății socialiste multi
lateral dezvoltate în patria noastră, 
cu prilejul aniversării a 50 de ani de 
la înființare, unitatea a fost distinsă 
prin Decret prezidențial cu „Ordinul 
Muncii" clasa I.

înalta distincție a fost înmînată de 
tovarășul Virgil Trofin, prim-secretar 
al Comitetului județean Brașov al 
P.C.R., președintele Consiliului popu
lar județean, care a adresat colecti
vului sărbătorit felicitări și noi 
succese în muncă.

Lucrătorii de aici au mai fost 
felicitați de tovarășul Mihail Flores- 
cu, ministrul industriei chimice.

în telegrama adresată C.C. al P.C.R., 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, co
lectivul întreprinderii — tineri și

nepotul și fiul, 
Marian

Foto : V. Ulieru

te de frunte", „Unitate de 
frunte" — simboluri ale 
vredniciei și măiestriei 
ostășești. Ei se vor înrola, 
totodată, în ampla mani
festare a muncii și creației 
artistice prilejuite de Fes
tivalul național „Cintarea 
României".

Clipe solemne. Purtînd 
gravată în inimi aceeași 
deviză înscrisă pe drapelele 
de luptă — „Pentru patria 
noastră, Republica Socia
listă România !“ — fiii ță
rii îmbrăcați în haină mi
litară încep o nouă etapă 
de muncă, ferm hotărîți de 
a fi oricînd gata la ordinele 
țării, ale comandantului 
nostru suprem.

Colonel
Constantin ZAMFIR 

gare, exprimîndu-se satisfacția reci- 
ptocă pentru evoluția ascendentă a 
raporturilor de conlucrare între Re
publica Socialistă România și Repu
blica Populară Ungară.

La primire a luat parte tovarășul 
Uie Verdeț, ’membru al Comitetului 
Politic Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., președintele părții române în 
Comisia mixtă guvernamentală ro
mâno-ungară de colaborare econo
mică.

A fost prezent dr. Gyorgy Biczd, 
ambasadorul Republicii Populare 
Ungare la București.

întrevederea s-a desfășurat într-o 
atmosferă caldă, prietenească.

Sîmbătă, tovarășul Ferenc Havasi’ 
a părăsit capitala. Pe aeroportul 
Otopenl, oaspetele a fost condus de 
tovarășul Uie Verdeț, de Constantin 
Oancea, adjunct al ministrului afa
cerilor externe, de alte persoane 
oficiale.

Au fost prezenți ambasadorul R.P. 
Ungare la București și membri ai 
ambasadei.

vîrstnici, români, maghiari, germani 
— iși exprimă ferma hotărîre de a-și 
spori eforturile pentru valorificarea 
tuturor resurselor de care dispun în 
vederea creșterii contribuției lor la 
marea operă de edificare a societății 
socialiste multilateral dezvoltate, la 
înflorirea scumpei noastre patrii.

Fabrica de sticlă „Victoria Mun
cii" din Poiana Codrului, județul 
Satu Mare, a sărbătorit sîmbătă 175 
de ani de existență. în cadrul adună
rii festive dedicate acestui eveniment 
s-a dat citire Decretului prezidențial 
prin care se conferă „Ordinul Mun
cii" clasa I unității pentru contribu
ția deosebită adusă la dezvoltarea in
dustriei ușoare și participarea activă 
a colectivului fabricii de sticlă „Vic
toria Muncii" la opera de făurire a 
societății socialiste multilateral dez
voltate în patria noastră.

înalta distincție a fost înmînată de 
tovarășul loan Foriș, prim-secretar 
al Comitetului județean Satu Mare 
al P.C.R., președintele Consiliului 
popular județean, care a felicitat 
călduros colectivul sărbătorit și i-a 
urat noi succese în înfăptuirea sar
cinilor ce-i revin în actualul cincinal.

Din partea Ministerului Industriei 
Ușoare, muncitorii fabricii au fost 
felicitați de Ion Bazac, adjunct al 
ministrului.

în încheiere, participanții au adre
sat o telegramă C.C. al P.C.R., tova
rășului Nicolae Ceaușescu, în care se 
arată, printre altele : Sărbătoarea 
noastră de azi găsește întregul colec
tiv de muncitori, maiștri, ingineri, 
tehnicieni, economiști, pe toți lucră
torii întreprinderii, fără deosebire 
de naționalitate, uniți mai puternic 
ca oricînd în hotărîrea lor de a de
monstra prin fapte de muncă tot mal 
însemnate atașamentul nețărmurit la 
politica internă și externă a partidu
lui și statului.

(Agerpres)

A apărut: „Era socialistă-*
NR. 23/1976

în deschidere, revista publică ar
ticolele „Evenimente de importanță 
majoră pentru cauza generală a so
cialismului, a păcii și colaborării in
ternaționale", .^Activitatea de partid 
și exigențele conducerii vieții eco
nomice" de loan Foriș, „Structura 
socioprofesională în condițiile moder
nizării economiei noastre naționale" 
de Vasile M. Popescu, „Aspecte ac
tuale ale sistematizării și ale pro
tecției mediului" de Virgil Ioanid, 
„Valori etice ale umanismului socia
list" de Constantin Stroe, „Spiritul 
creator al teoriei revoluționare" de 
Gh. Al. Cazan și „Restructurarea or
dinii internaționale : Raportul Tin
bergen" de Mijrcea Malița. La rubrica 
„Consultații" este inserat articolul 
„Făurirea societății socialiste multi
lateral dezvoltate în viziunea Pro
gramului P.C.R." de Andrei Sida și 
Ion Iuga. Rubrica Festivalul națio
nal „Cintarea României" cuprinde 
articolele „O tematică strins legată 
de problemele vieții sociale" de Uie 
Matei și „Valorificarea bogăției spi
rituale a maselor" de Bratu Păun. 
La rubrica „Curente și idei" este 
publicat articolul „Limitele unei a- 
bordări filozofice a condiției umane: 
existențialismul" de Al. Golianu. 
Revista mai conține rubricile : „Ști- 
ință-învățămînt", „Din țările socia
liste", „Curente și idei", „Cărți și 
semnificații" și „Revista revistelor".

Telegrame. Tovară?ul Nicolae 
Giosan, președintele Marii Adunări 

, Naționale a Republicii Socialiste 
România, a adresat tovarășului Bias 
Roca Calderio, membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.C. din Cuba, o 
telegramă de felicitare cu prilejul 
alegerii sale ca președinte al Adună
rii Naționale a Puterii Populare din 
Cuba.

★
Ministrul afacerilor externe al Re

publicii Socialiste România, George 
Macovescu, a trimis o telegramă de 
felicitare tovarășului Isidoro Mal- 
mierca Peoli cu ocazia desemnării 
sale în funcția de ministru al rela
țiilor externe al Republicii Cuba.

O delegație de activiști 
a Partidului Muncitoresc 
Socialist Ungar, condusă de 
Eckler Gyorgy, secretar al Comite
tului județean Szabolcs-Szatmar al 
P.M.S.U„ a făcut o vizită în țara 
noastră, în perioada 29 noiembrie — 
4 decembrie, la invitația Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Român. Delegația a avut tntîlniri și 
convorbiri la C.C. al P.C.R., la Mi
nisterul Educației și învățămîntului, 
la Institutul Politehnic București, la 
Comitetul județean Iași al P.C.R., la 
Universitatea „Al. I. Cuza" din Iași 
și Institutul Agronomic „Ion Ionescu 
de la Brad".

Sîmbătă, delegația a fost primită 
de tovarășul Cornel Burtică, mem
bru al Comitetului Politic Executiv, 
secretar al C.C. al P.C.R. La primire, 
care s-a desfășurat într-o atmosferă 
tovărășească, de caldă prietenie, au 
participat Alexandru Szabo, adjunct 
de șef de secție la C.C. al P.C.R., 
activiști de partid.

Delegația oamenilor de 
teatru din R. D. Germană, 
condusă de Siegfried Wagner, ad
junct al ministrului culturii, aflată 
în țara noastră cu prilejul „Zilelor 
artei teatrale din R.D.G.", a fost 
primită, simbătă dimineața, de tova
rășul Miu Dobrescu, președintele 
Consiliului Culturii și Educației So
cialiste.

A fost de față Hans Voss, ambasa
dorul Republicii Democrate Germane 
la București.

★
La Asociația oamenilor de artă 

din instituțiile teatrale și muzica
le — A.T.M. a avut loc un sim
pozion cu prilejul Zilelor artei 
teatrale din R. D. Germană, care se 
desfășoară în prezent în țara noas
tră. Actori, regizori, scriitori, ziariști 
români au făcut un schimb de opinii 
cu oameni de teatru — oaspeți din 
R.D.G. — despre probleme de actua
litate privind creația dramatică, arta 
spectacolului, participarea publicu
lui la reprezentațiile teatrale.

în aceeași, zi, la Galeriile de artă 
ale municipiului București, s-a des
chis expoziția ..Teatrul de păpuși în 
R. D. Germană". Tot simbătă, in 
continuarea turneului la Brașov, co
lectivul renumitului „Berliner En
semble" a prezentat, pe scena Tea
trului dramatic din localitate, două 
spectacole cu o altă piesă din reper
toriul său : „Trezirea primăverii" de 
Frank Wedekind. în regia lui B. K. 
Tragelehn și Einar Schleef.

Programul de cooperare 
în domeniile culturii, învățămîn
tului și științei între Guvernul 
Republicii Socialiste România și 
Guvernul Marelui Ducat de Luxem
burg, pe anii 1977—1978 a fost sem
nat simbătă în Capitală.

Documentul prevede organizarea 
reciprocă a unor manifestări repre
zentative, menite să ducă la mai 
buna cunoaștere a patrimoniului de 
cultură al celor două țări — expozi
ții de artă plastică, fotografii și cărți, 
gale de filme, spectacole de teatru. 
Sînt prevăzute, de asemenea, schim
buri de formații artistice, de progra
me de radio și televiziune, traduce
rea și publicarea de opere literare, 
științifice și tehnice. în domeniul 
științei și tehnicii sînt înscrise burse 
pentru stagii de specializare, schim
buri de cadre didactice, participări 
la manifestări științifice cu caracter 
național și internațional.

Documentul a fost semnat de Du
mitru Trancă. director în Ministerul 
Afacerilor Externe, și Paul Mertz, 
director în Ministerul Afacerilor 
Externe din Luxemburg.

Societatea de Cruce Ro
șie din Republica Socialistă Româ

nia a trimis Societății de Semilună 
Roșie turce, in urma cutremurului 
catastrofal produs recent în Turcia, 
un ajutor compus din medicamente, 
corturi, pături și alimente, pentru a 
veni în sprijinul populației sinis
trate.

Vizita tovarășului I. I. Bodiul9
CONVORBIRI LA COMITETUL CENTRAL 

AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN
La Comitetul Central al Partidu

lui Comunist Român au avut loc 
sîmbătă, 4 decembrie, convorbiri în
tre tovarășii Ilie Verdeț, membru al 
Comitetului Politic Executiv, secre
tar al C.C. al P.C.R., și Ivan Ivano- 
vici Bodiul, membru al C.C. al 
P.C.U.S., prim-secretar al C.C. al 
Partidului Comunist din Republica 
Sovietică Socialistă Moldovenească.

în timpul convorbirilor, care s-au 
desfășurat într-o atmosferă caldă, to
vărășească, s-a făcut o informare re
ciprocă cu privire la construcția so
cialistă în Republica Socialistă Româ
nia și R.S.S. Moldovenească.

La convorbiri au participat tova
rășii Ion Catrinescu, membru al C.C. 
al P.C.R., Dumitru Turcuș, adjunct 
de șef de secție la C.C. al P.C.R., Ti
tus Popescu, vicepreședinte al 
U.N.C.A.P.

Au luat parte M. S. Platon, mem
bru al C.C. al P.C. din R.S.S. Mol
dovenească, prim-secretar al Comi
tetului raional de partid Ungheni, 
A. A. Jucenko, membru supleant al 
C.C. al P.C. din R.S.S. Moldoveneas
că, vicepreședinte al Academiei de 
Științe din R.S.S. Moldovenească, 
A. A. Gesmegian, membru supleant 
al C.C. al P.C. din R.S.S. _Moldove- 
nească.

A asistat, de asemenea, ambasado
rul U.R.S.S. la București, V. I. Droz
denko.

vremea
Ieri In țară : Vremea a continuat să 

se răcească în cea mai mare parte a 
țării. Cerul a fost mai mult noros. în 
prima parte a zilei au căzut precipitații 
slabe locale sub formă de ploaie, lapo- 
viță și ninsoare în nordul Crișanei, 
Maramureș, nordul Transilvaniei și 
nord-vestul Moldovei. După-amiază au 
început să cadă ploi intermitente în 
Banat, Oltenia, Muntenia, Dobrogea, 
sudul Moldovei și sud-vestul Transil
vaniei. La munte s-au semnalat lapoviță 
și ninsoare. Vîntul a prezentat inten
sificări pînă la 100—110 km pe oră în 
zona de munte, iar după-amiază vîntul 
s-a intensificat și în sudul Banatului 
pînă la 50 km pe oră. Temperatura 
aerului la ora 14 era cuprinsă între 
zero grade- la Toplița și Joseni și 11 
grade la Adamclisi, Medgidia și Man
galia. în București : Vremea s-a răcit, 
cerul a fost schimbător, mai mult noros

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

Azi la fotbal
Astăzi, în penultima etapă a 

primei părți a campionatului 
diviziei A la fotbal, în Capitală 
vor avea loc partidele : Sportul 
Studențesc — S.C. Bacău (sta
dionul „Republicii", ora 11) și 
Dinamo — Jiul Petroșani (sta
dionul ,,Dinamo", ora 14). Iată 
și programul celorlalte meciuri : 
F.C.M. Galați — Progresul, U.T. 
Arad — Politehnica Iași ; F.C. 
Corvinul Hunedoara — Rapid ; 
F.C. Constanța — A.S.A. Tg. 
Mureș ; Universitatea Craiova
— F.C. Argeș ; Politehnica Ti
mișoara — Steaua ; F.C. Bihor
— F.C.M. Reșița.

Posturile noastre de radio vor 
transmite, alternativ, aspecte de 
la toate meciurile programate 
după-amiază. Transmisia se va 
efectua pe programul I, cu În
cepere de la ora 13,45.

ÎN CÎTEVA
• Pentru prima oară în istoria 

competiției de gimnastică artistică 
pentru „Cupa Interviziunii" o spor
tivă din România urcă pe > podiumul 
de premiere. Este vorba de Rodica 
Mazilu, clasată pe locul trei la mul- 
tiatlon, datorită îndeosebi măiestriei 
cu care a evoluat în exercițiile cu 
mingea și cu panglica, scrie în co
mentariul său corespondentul sportiv 
al agenției T.A.S.S. Pe primul loc în 
clasamentul întrecerii desfășurate la 
Moscova s-a clasat Irina Deriughina 
(U.R.S.S.) 38.85 puncte, urmată de 
Svetlana Kolcevska (Bulgaria) 37.50 
puncte, Rodica Mazilu (România) 
36.35 puncte, Anna Kloss (Polonia) 
36.15 puncte, Tatiana Mrenova (Ce
hoslovacia) 36,05 puncte, Derdzi 
Kovacs (Ungaria) 35,70 puncte. La 
junioare pe primul loc s-a situat 
Gulia Apkadirova (U.R.S.S.). Rozica 
Popescu (România) s-a clasat pe lo
cul 7.

• Maestra româncă Gertrude Baum- 
stark continuă să conducă în turneul

în cursul zilei de sîmbătă tovarășul 
I. I. Bodiul a făcut o vizită la uzi
na „Semănătoarea" din Capitală, 
fiind însoțit de tovarășii Ion Dincă, 
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., prim-secre
tar al Comitetului municipal Bucu
rești al P.C.R., și Constantin Dăscă- 
lescu, secretar al C.C. al P.C.R., pre
ședintele Uniunii Naționale a Coo
perativelor Agricole de Producție.

Tovarășa Claudia Bodiul, însoțită 
de tovarășele Lina Ciobanu, pre
ședinta Consiliului Național al Fe
meilor, ministrul industriei ușoare, 
și Maria Groza, membră a Biroului 
C.N.F., a vizitat. în aceeași zi, în
treprinderea de confecții și tricotaje 
București, unde a asistat și la o 
paradă a modei.

După-amiază, oaspeții din R.S.S. 
Moldovenească, însoțiți de tovarășii 
Constantin Dăscălescu și Maria Gro
za, au plecat într-o călătorie în ju
dețele Prahova și Brașov, unde au 
vizitat Complexul de ingrășare a 
taurinelor și serele Bărcănești, pre
cum și întreprinderea de creștere 
a vacilor de lapte de la Băicoi. La 
intrarea în cele două județe, oaspe
ții au fost salutați de Ion Cîrcei, 
prim-secretar al Comitetului jude
țean Prahova al P.C.R., și de Gheor
ghe Cuțitei, prim-vicepreședinte al 
Consiliului popular al județului 
Brașov.

(Agerpres)

după-amiază; temporar a plouat. Vîntul 
a suflat slab pînă la potrivit. Tempe
ratura maximă a fost de 11 grade.

Timpul probabil pentru zilele de 6, 
7 și 8 decembrie. în țară : După o în
călzire de scurtă durată, la începutul 
intervalului, vremea se va răci. Cerut 
va fi variabil, mai mult noros. Vor 
cădea precipitații, atît sub formă de 
ploaie, cît și sub formă de lapoviță și 
ninsoare, exceptînd sudul țării, unde 
ploile vor fi preponderente. Vîntul va 
sufla moderat, cu intensificări de 
scurtă durată, pînă la 40—50 kilometri 
pe oră. Temperaturile minime vor fi 
cuprinse între minus 6 și plus 4 grade, 
pe alocuri mai coborîte în Transilva
nia și nordul Moldovei, iar maximele 
între minus 2 și plus 8 grade. în zona 
de munte, vîntul va depăși pe alocuri 
100 de kilometri pe oră și va viscoli 
zăpada. La București : După o încăl
zire la începutul intervalului, vremea 
se va răci. Cerul va fi variabil, mai 
mult noros. Temporar precipitații, mai 
ales sub formă de ploaie. Vînt cu in
tensificări de scurtă durată, pînă la 
40—50 km pe oră, în prima parte a 
intervalului.

BOX: O nouă gală 
între cei mai grei
La celebra arenă „Madison Square 

Garden" din New York s-a disputat 
cel de-al doilea meci de box dintre 
echipele S.U.A. și U.R.S.S. alcătuite 
exclusiv din pugiliști de categoria 
grea. Boxerii sovietici au terminat 
învingători in șapte din cele zece 
întîlniri care au avut loc. Iată cîte
va dintre rezultate :• Jerry Williamș 
(S.U.A.) b.p, Anatolie Klimanov 
(U.R.S.S.) ; Viktor Terecenko 
(U.R.S.S.) b. ko 2 pe Earlous Tripp 
(S.U.A.) ; Nikolai Sazonov (U.R.S.S.) 
b. ab. 2 pe Frank Scott (S.U.A.) : 
Marvin Stinson (S.U.A.) b.p. Mihail 
Zadorojnîi (U.R.S.S.) ; Evgheni 
Gorskov (U.R.S.S.) b.p. Greg Page 
(S.U.A.), Igor Vîsotski (U.R.S.S.) b.p, 
Jimmy Clark (S.U.A.).

In prima întîlnire, disputată în 
orașul Las Vegas, pugiliștii sovietici 
obținuseră victoria cu 6—4.

RÎNDURI
interzonal feminin de șah de la Tbi
lisi. După patru runde, ea totalizează 
3 puncte, fiind urmată în clasament 
de Valentina Kozlovskaia (U.R.S.S.) 
— 2.5 puncte (1). Maria Ivanka (Un
garia), Marta Litinskaia, Maia Ci- 
burdanidze (ambele U.R.S.S.) — cile 
2,5 puncte.

• Sezonul intern de box — 1976 
se încheie cu semifinalele tradițio
nalei competiții pe echipe pentru 
„Cupa F.R. Box". La 16 decembrie, 
pe ringul sălii de la Dinamo, se vor 
desfășura, in ordine, intîlnirile : Li
toral Mangalia — B.C. Brăila și B.C. 
Galați — Farul Constanța. Echipele 
învingătoare se vor întîlni, la 18 de
cembrie, tot în sala Dinamo.

• La Moscova a început turneul 
final al „Cupei campionilor euro
peni" la polo pe apă. Iată rezulta
tele meciurilor din prima zi : 
Ț.S.K.A. Moscova — Partizan Bel
grad 7—6 (1—3, 2—0, 2—2, 2—1) ; 
Zian Vitesse (Olanda) — S.C. Wiirz- 
burg (R.F.G.) 3-2 (0—0, 2—0, 0—1, 
1-1).

(Urmare din pag. I)

această măsură mobilizatoare se are 
în vedere realizarea prevederilor pe 
întregul cincinal nu numai pe an
samblul economiei, ci și de către 
fiecare colectiv in parte. Or, în 
unele întreprinderi mai există ră- 
mineri în urmă față de plan la di
ferite produse, iar la unii indicatori 
calitativi — productivitatea muncii, 
cheltuielile materiale ș.a. — preve-, 
derile nu sint înfăptuite integral.

Iată de ce, în această lună — cînd 
în fiecare unitate se împletesc atît de 
strins sarcinile realizării planului pe 
anul în curs cu ale pregătirii temei
nice a producției anului viitor — a- 
tenția organizațiilor de partid se cere 
concentrată spre mobilizarea tuturor 
energiilor pentru desfășurarea acti
vității productive la un nivel supe
rior, cit mai aproape de nivelul ma
xim al posibilităților. Este necesar ca 
activitatea să fie în așa fel organi
zată și condusă incit. în fiecare uni
tate, în fiecare secție. Ia fiecare loc 
de muncă să se asigure, încă în 
cursul lunii decembrie, ritmul de re
alizare a producției fizice stabilit 
pentru primul trimestru al anului 
viitor. Aceasta este o importantă ce
rință pentru încheierea cu rezultate 
cît mai bune a planului pe 1976, cit 
și o necesitate pentru a se asigura, 
din primele zile ale anului viitor — 
fără nici un fel de scăderi, pauze, 
relaxări — ritmurile înalte prevăzute.

Contribuții concludente 
la edificarea unei lumi 

a păcii, colaborării 
si progresului

Dezbătind un șir de probleme ale 
construcției economico-sociale, Co
mitetul Politic Executiv al C.C. al 

P.C.R. a examinat, în același timp, 
rezultatele vizitei în țara noastră a 
tovarășului L.I. Brejnev, ale convor
birilor avute cu tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, cărora le-a dat o înaltă 
apreciere. Evidențiind că/ recentul 
dialog la nivel înalt româno-sovietic 
se înscrie ca un moment remarcabil 
în evoluția ascendentă a legăturilor 
de prietenie și cooperare multilate
rală dintre partidele, țările și po
poarele noastre, Comitetul Politic 
Executiv a aprobat in unanimitate 
Declarația adoptată cu acest prilej, 
care deschide o perspectivă largă, o- 
rizonturi noi relațiilor reciproce, în
temeiate pe principiile marxism-le- 
ninismului și solidarității internațio
naliste, ale deplinei egalități în drep
turi, respectării independenței și su
veranității naționale, neamestecului 
în treburile interne, avantajului re
ciproc și întrajutorării tovărășești, 
pe comunitatea orinduirii sociale, pe 
țelurile și aspirațiile fundamentale 
comune. Comitetul Politic Executiv 
a dat expresie convingerii că aceste 
relații se vor întări, că se va ex
tinde colaborarea in toate domeniile 
de activitate, se vor lărgi schimbu
rile de experiență în construcția so
cialismului și comunismului, stabi
lind, totodată, măsurile necesare pen
tru traducerea in viață a înțelegeri
lor asupra cărora s-a căzut de acord.

în același sens se înscriu și înal
tele aprecieri date convorbirilor din
tre tovarășii Nicolae Ceaușescu și 
L.I. Brejnev de către Biroul Politic 
al C.C. al P.C.U.S., care a subliniat 
marea însemnătate a măsurilor pre
văzute pentru extinderea în conti
nuare a conlucrării dintre P.C.R. și 
P.C.U.S., dintre cele două țări și po
poare, subliniind că transpunerea lor 
în practică va ridica la un nivel nou, 
mai înalt, relațiile româno-sovietice.

Comitetul Politic Executiv a exa
minat, de asemenea, rezultatele Con
sfătuirii de la București a Comitetu
lui Politic Consultativ al statelor 
participante la Tratatul de la Varșo
via, pe care le-a apreciat ca o ex

presie a preocupării consecvente a 
acestor state de a contribui activ la 
realizarea destinderii, colaborării și 
păcii în Europa și în întreaga lume, 
în acest cadru, s-a aprobat semna
rea de către secretarul general al 
P.C.R. a Declarației consfătuirii, dîn- 
du-se o înaltă apreciere contribuției 
aduse de tovarășul Nicolae Ceaușescu 
la reușita acestei reuniuni. Relevînd 
că Declarația, celelalte documente 
ale consfătuirii deschid calea pentru 
realizarea de noi pași concreți spre 
edificarea securității europene, Comi-

CRONICA SĂPTĂMÎNII
internă^ internațională

tetul Politic Executiv a subliniat, încă 
o dată, direcțiile concrete de acțiune 
pentru înfăptuirea acestui obiectiv, 
pentru traducerea integrală în viață 
a prevederilor Actului final al Con
ferinței general-europene și pregăti
rea temeinică a viitoarei reuniuni de 
la Belgrad, a pus în evidență însem
nătatea pe care o prezintă, în acest 
sens, intensificarea eforturilor țâri
lor socialiste, forțelor progresiste și 
democratice, maselor populare celor 
mai largi, tuturor celor care se pro
nunță pentru o politică nouă pe con
tinentul nostru. Totodată, exprimind 
fidel opinia comuniștilor, a poporu
lui român, Comitetul Politic Executiv 
a reafirmat hotărîrea Republicii So
cialiste România de a intări conlu
crarea cu țările membre ale Tratatu
lui de la Varșovia, cu toate statele 

socialiste, cu țările în curs de dez
voltare și cele nealiniate, cu toate 
statele lumii, fără deosebire de orîn- 
duire socială, a subliniat voința țării 
noastre de a participa, în același 
spirit activ ca și pină acum, la lupta 
pentru edificarea unei lumi mai bune 
și mai drepte.

Este orientarea permanentă a în
tregii activități internaționale a par
tidului și statului nostru, care și-a 
găsit și în această săptămînă multi
ple ilustrări — așa cum atestă un 

asemenea ansamblu de evenimente, 
ca, de pildă, prezența, în aceste zile, 
în țara noastră a tovarășului I.I. Bo
diul, prim-secretar al C.C. al P.C. 
din R.S.S. Moldovenească, desfășu
rarea la București a lucrărilor unor 
comisii mixte guvernamentale de 
colaborare — româno-ungară. româ- 
no-indiană și româno-malgașă — vi
zitele întreprinse de înalți repre
zentanți ai Partidului Comunist 
Francez, Partidului Socialist Italian 
și partidului Congresul Național 
Indian. Toate pun in evidență rodni
cia acestei orientări, bogăția și am
ploarea relațiilor noastre pe linie de 
partid și de stat, dinamismul poli
ticii externe a României socialiste, 
aportul ei constructiv la promovarea 
obiectivelor păcii, democrației și 
progresului.

Probleme importante 
în dezbaterea 

0. N. II., a unor 
reuniuni internaționale

Pe măsură ce actuala sesiune a 
Adunării Generale a O.N.U. se apro
pie de sfîrșit, se accelerează procesul 
finalizării documentelor concluzive — 

rezoluțiile — asupra diferitelor punc
te incluse pe ordinea de zi. în acest 
context, și săptămînă ce se încheie 
a oferit o imagine edificatoare a ac
tivității constructive pe care Româ
nia socialistă o desfășoară în marele 
for al națiunilor, în vederea soluțio
nării unor probleme de primă insem- 
nătate ale actualității.

între acestea se desprind, prin ca
racterul lor arzător, problemele din 
sfera dezarmării. Convocarea pen
tru anul viitor a unei sesiuni 
speciale a Adunării Generale, consa
crată acestor probleme — idee avan
sată de România incă in documentul 
de poziție difuzat la sesiunea trecu
tă a Națiunilor Unite și asupra că
reia s-a realizat acum un larg con
sens : necesitatea unor măsuri ime
diate și eficace pentru înfăptuirea 
scopurilor și obiectivelor Deceniului 
Dezarmării al Națiunilor Unite 

(1970—1980) — care, din păcate, la 
scurgerea a mai mult de jumătate 
din perioadă. nu au inaintat 
nici măcar cu un pas ; însemnătatea 
obținerii unor progrese efective pe 
calea dezangajării militare și dezar
mării în Europa ; crearea de zone 
denuclearizate în diferite regiuni ale 
lumii, intre care în Balcani — iată 
numai cîteva concretizări, in această 
săptămînă, ale aportului țării noas
tre. alături de alte țări membre, la 
adoptarea unor documente cit mai 
clare și angajante.

Același spirit constructiv a carac
terizat și abordarea aspectelor legate 
de imperativul statornicirii unei noi 
ordini economice mondiale, agenda 
săptămînii consemnînd adoptarea 
unui proiect de rezoluție propus de 
„Grupul celor 77", inclusiv România, 
cu privire la situația socială în lume, 
care reafirmă dreptul inalienabil al 
fiecărui stat și popor de a-și stabili, in 
mod liber, propriile sale obiective și 
priorități de dezvoltare socială, fără 
nici un amestec din afară, în confor
mitate cu voința și aspirațiile fiecă
rui popor.

Țelurile mari ale instaurării noii 
ordini mondiale, realizării dezar
mării, dezvoltării colaborării în
tre state au format obiectul și altor 
reuniuni internaționale. între acestea 
se înscrie prin însemnătatea sa Con
ferința generală a UNESCO, ale că
rei dezbateri au pus în evidență con
tribuția pe care organizația o poate 
aduce, prin mijloacele specifice ale 
educației, științei și culturii, la îm
plinirea acestor țeluri.

Situația din Africa australă a con
tinuat să formeze obiectul unei aten
ții susținute pe agenda săptămînii. 
Conferința de la Geneva privind 
viitorul constituțional al Rhodesiei — 
intrată în a doua lună — a trecut la 
etapa negocierilor asupra structurii 
guvernului de tranziție. Tratati
vele se izbesc însă, in continuare, 
de pozițiile imobiliste ale regimu

lui lui Ian Smith. Atitudinea obstruc
ționistă, refractară unei soluționări, 
a autorităților de la Salisbury și-a 
găsit expresie și în lansarea unor 
noi acțiuni agresive împotriva Mo- 
zambicului, sprijinitor al cauzei 
drepte a poporului Zimbabwe — ceea 
ce a stîrnit indignarea și oprobriul 
opiniei publice din întreaga lume.

Șefii de ștate și guverne ale celor 
nouă țări membre ale Pieței comune, 
reuniți la Haga, „s-au aflat la că- 
pătîiul unei Europe occidentale sufe
rindă de profunde tulburări econo
mice și monetare", ca să reluăm ex
presia plastică a unuia din partici- 
panți. Intr-adevăr, speranțele într-o 
relansare economică in Europa occi
dentală, în general, în lumea'capita
listă, nu s-au adeverit, diferitele , fe
nomene de criză, și în primul rind 
șomajul și inflația, continuînd să se 
manifeste în mod acut. Pe de altă 
parte, reuniunea de la Haga a rele
vat ceea ce se apreciază a fi ca o 
tendință de înăsprire a poziției ță
rilor industrializate în ce privește 
dialogul cu țările producătoare de 
materii prime (dialogul Nord-Sud) — 
situație care a determinat amînărea 
conferinței la nivel ministerial asu
pra cooperării economice internațio
nale, proiectată inițial pentru mijlo
cul lunii in curs.

Sînt evoluții care — în condițiile 
interdependențelor crescinde ale lu
mii de azi — pun, o dată in plus, in 
evidență necesitatea restructurării 
relațiilor economice și politice inter
naționale. participării tuturor state
lor, pe baze egale, la soluționarea 
marilor probleme ale omenirii, in 
concordanță cu cerințele progresului 
tuturor națiunilor, însănătoșirii eco
nomiei mondiale, stabilizării cursului 
spre înțelegere și cooperare.

Romulus CAPLESCU 
Viorel SALAGEAN
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Sesiunea constitutivă a Adunării Naționale 
a Puterii Populare a Republicii Cuba

Noul președinte al Mexicului l-a primit pe conducătorul 
delegației române

R. D. P. LAOS Aprobarea rezultatelor

HAVANA 4 (Agerpres). — In ca
drul sesiunii constitutive a Adunării 
Naționale a Puterii Populare a Re
publicii Cuba, la propunerea lui 
Fidel Castro Ruz. președintele Con
siliului de Stat, deputății au aprobat 
componența noului guvern.

In baza noii Constituții a Republi
cii Cuba, președintele Consiliului de 
Stat este șef al statului și al gu
vernului.

Prim-vicepreședinte al Consiliului

de Miniștri a fost ales Raul Castro, 
care deține și funcția de ministru al 
forțelor armate revoluționare. în ca
litate de vicepreședinți ai guvernului 
âu fost desemnați Osvaldo Dorticos, 
Carlos Rafael Rodriguez, Ramiro 
Valdes, Guillermo Garcia, Joel Do- 
menech, Flavio, Bravo, Diodes Tor- 
falba și Belarmino Castilla. Ministru 
al relațiilor externe a fost numit 
Isidoro Malmierca.

CIUDAD DE MEXICO 4 (Ager
pres). — Președintele Statelor Unite 
Mexicane,. Jose Lopez Portillo Pa
checo, l-a primit pe Ștefan Pețerfi, 
vicepreședinte al Consiliului de Stat, 
conducătorul delegației oficiale a 
României la festivitățile instalării 
noului șef al statului mexican.

Din partea președintelui Republi
cii Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a fost transmis 
un mesaj de salut și calde felicitări 
noului președinte al Mexicului, cu 
ocazia preluării înaltei funcții de șef

al statului, împreună cu cele mai 
bune urări de succes în îndeplinirea 
misiunii sale de mare răspundere și 
urări de progres și bunăstare po
porului mexican prieten.

Mulțumind călduros pentru mesaj 
și urările transmise, președintele Jose 
Lopez Portillo a adresat, la rîndul 
său, cele mai cordiale urări de sănă
tate și fericire președintelui Nicolae 
Ceaușescu și tovarășei Elena 
Ceaușescu, de progres și prosperitate 
poporului român prieten.

Miting popular la Vientiane cu prilejul 
sărbătorii naționale

Festivitățile de la Havana O. N. U.
Cu prilejul celei de-a XX-a ani

versări a debarcării de pe vasul 
..Granma“ și a creării Forțelor Ar
mate Revoluționare Cubaneze, la 
Havana a avut loc, simbătă, o 
paradă militară. Au participat con
ducătorii Partidului Comunist din

Cuba, membrii guvernului, deputați 
ai Adunării Naționale a Puterii Popu
lare, delegații de peste hotare.

Raul Castro, al doilea secretar al 
C.C. al P.C. din Cuba, ministrul for
țelor armate revoluționare, a rostit 
o alocuțiune.

ORIENTUL APROPIAT
© Iordania propune convocarea, sub egida O.N.U., a unei 
conferințe de pace în Orientul Apropiat • Săptămina viitoare 
va avea loc prima reuniune a comitetului cvadripartit însărcinat 

cu aplicarea acordului de la Cairo cu privire la Liban.
NAȚIUNILE UNITE. — Repre

zentantul Iordaniei a declarat In 
cadrul dezbaterilor Adunării Genera
le asupra problemei Orientului Apro
piat că, pentru rezolvarea situației 
din zonă, se impune convocarea de 
urgență a unei conferințe de pace 
sub egida Națiunilor Unite. La aceas
tă conferință ar urma să participe 
statele arabe interesate și reprezen
tanții Organizației pentru Eliberarea 
Palestinei, care s-au angajat să cau
te o pace adevărată, cu condiția ca 
aceasta să fie justă, echitabilă și du
rabilă. în cazul în care această con
ferință nu ajunge Ia nici un rezultat, 
a arătat reprezentantul iordanian, 
este necesar să se recurgă lă Consi
liul de Securitate. Totodată, a pre
cizat el, dacă în acest organism se 
produc mai multe veto-uri este ne
cesară convocarea unei sesiuni ex

traordinare a Adunării Generale a 
O.N.U., consacrată Orientului Apro
piat, pentru a se stabili măsurile 
concrete care trebuie luate.

BEIRUT — Potrivit agenției France 
Presse, joi va avea loc prima reuniu
ne a comitetului cvadripartit — Ara
bia Saudită, Kuweit, Egipt, Siria — 
însărcinat să vegheze asupra aplică
rii Acordului de la Cairo. Pină atunci 
vor fi definitivate măsurile cu pri
vire la stringerea armamentului greu 
aflat in posesia diferitelor grupări 
libaneze.

Pe de altă parte, din Damasc se 
anunță că președintele Siriei. Hafez 
Al Assad, l-a primit pe Yasser Arafat, 
președintele Comitetului Executiv al 
Organizației pentru Eliberarea Pa
lestinei, cu care a examinat proble
me ce privesc punerea în aplicare a 
planului de pace in Liban.

îffl FAVOAREA CREĂRII UNEI NOI ORDINI

ECONOMICE MONDIALE
LOME 4 (Agerpres). — La Lome 

(Togo) s-au incheiat lucrările pri
mei reuniuni a Comitetului paritar al 
Adunării Consultative a C.E.E.-A.C.P. 
(țările din Africa, zona Caraibilor și 
Pacificului asociate la Piața comună).

Declarația finală relevă atașamentul 
comitetului față de problema „creării 
urgente a unei noi ordini eco
nomice mondiale mai echitabile și

mai adecvate intereselor țărilor in 
curs de dezvoltare". Unul din para
grafele declarației subliniază, în spe
cial, că „situația economică a țărilor 
A.C.P. reclamă măsuri speciale în 
cadrul Convenției de la Lome". De
clarația finală subliniază, de aseme
nea, importanța dispozițiilor relative 
la o intensificare a cooperării indus
triale.

Azi, serutin parlamentar in Japonia
Peste 77 milioane de alegători 

sint chemați azi la urne pentru 
desemnarea celor 511 membri ai 
Camerei reprezentanților a Dietei 
Japoniei, din totalul de 899 candi
dați înregistrați. Alături do cele 
cinci partide reprezentate pină a- 
cum în Dietă — Partidul liberal
democrat (265 mandate). Partidul 
socialist (112), Partidul comunist 
(39). Komeito (30) și Partidul so
cialist-democratic (19) — in com
petiția electorală participă și noul 
Club liberal, format prin desprin
derea din P.L.D., in cursul verii, a 
unui grup de parlamentari. Parti
cipă, de asemenea. 105 candidați in
dependenți.

Actualele alegeri au loc pe fun
dalul puternicelor frămintări care 
au marcat viața politică niponă și 
în condițiile persistenței dificultăți
lor economice și sociale, a inflației 
și recesiunii. „Afacerea Lockheed", 
considerată a fi cel mai mare scan
dal financiar postbelic din Japonia, 
a constituit catalizatorul con
fruntării din cadrul partidului 
de guvernămint nipon. Deosebirile 
de vederi asupra modalităților de 
elucidare a cazului Lockheed, pre
cum și in ce privește abordarea 
unor probleme politice, economice 
și sociale de interes major pentru 
Japonia au generat cea mai se
rioasă criză a Partidului liberal
democrat de la înființarea acestuia, 
in urmă cu 21 de ani.

Temele dominante ale campa
niei electorale, de o intensitate 
fără precedent, au fost elucidarea 
completă a scandalului Lockheed, 
necesitatea adoptării de măsuri 
pentru prevenirea cazurilor de co
rupție, modalitățile de depășire a 
inflației și recesiunii.

Venind în întîmpinarea preocu
părilor maselor largi, Partidul 
Comunist din Japonia a elabo
rat o serie de documente și 
propuneri care acoperă, practic, 
toate laturile vieții politice, econo
mice, sociale și culturale nipone. 
Președintele Prezidiului C.C. al 
P.C.J., Kenji Miyamoto, a declarat

zilele acestea, in cadrul unei con
ferințe de presă, că problema for
mării unui nou guvern, in locui 
administrației P.L.D., a devenit, in 
mod obiectiv, mai importantă acum 
decit oricind. El a subliniat că 
unirea tuturor forțelor care aspiră 
la dezvoltarea democratică a Ja
poniei și formarea unui guvern pe 
această bază reprezintă astăzi o 
sarcină națională urgentă, mențio- 
nînd, totodată, că P.C.J. și P.S.J. 
trebuie să stabilească obiectivele 
unui front unit progresist, în spi
ritul acordului politic realizat an
terior. De asemenea, in cadrul cam
paniei electorale, P.C.J. a prezentat 
noi propuneri vizind reconstrucția 
economiei nipone, pe baze demo
cratice, în interesul poporului — 
conform planului de cinci ani, ela
borat recent de comuniștii japo
nezi — revizuirea legislației anti- 
monopol, îmbunătățirea sistemului 
de asigurări sociale, reforma invă- 
țămintului, apărarea prevederilor 
democratice ale constituției și al
tele.

Partidul Socialist din Japonia 
și-a concentrat atenția asupra 
problemei formării unui guvern de 
coaliție, incluzind și conservatori 
desprinși din P.L.D. Președintele 
P.S.J., Tomomi Narita, a prezen
tat recent un complex de măsuri 
care să stea la baza politicii eco
nomice a unui viitor guvern de 
coaliție — vizind apărarea nivelu
lui' de trai al poporului, abolirea 
sistemului fiscal preferențial pen
tru marile companii, controlul a- 
supra creșterii prețurilor ș.a.

Aici se apreciază că, în pofida 
diverselor sondaje întreprinse, ne
cunoscuta principală o constituie 
votul celor șapte milioane de ti
neri, reprezentind 10 la sută din 
totalul electoratului, care se pre
zintă pentru prima dată la vot și 
pot influenta în mod decisiv re
zultatele acestui scrutin, considerat 
de importantă hotărîtoare pentru 
definirea direcțiilor viitoare ale 
vieții politice nipone.

Paul DIACONII
, Tokio

Adoptarea unor rezoluții în sprijinul 
dezarmării nucleare

NAȚIUNILE UNITE. — Comitetul 
pentru probleme politice al Adunării 
Generale a adoptat, vineri, trei pro
iecte de rezoluție care recomandă în
cetarea cursei înarmărilor nucleare, 
neproliferarea acestor arme și asi
gurarea condițiilor de egalitate pen
tru toate statele lumii în ce privește, 
utilizarea energiei nucleare în sco
puri pașnice.

Comitetul pentru problemele poli
tice și de securitate al Adunării Ge
nerale a recomandat semnarea de 
către statele membre ale O.N.U. a 
proiectului de tratat care cere sta- 

î țelor membre să se abțină de la ori
ce folosire în scopuri militare sau 
ostile a tehnicilor de modificare a 
mediului, susceptibile să aibă efecte 
grave pe termen lung.

VIENTIANE 4 (Agerpres). — In 
cinstea sărbătorii naționale a Repu
blicii Democrate Populare Laos, sub 
auspiciile Comitetului Central al 
Partidului Popular Revoluționar și 
ale guvernului laoțian, la Vientiane 
a fost organizat un mare miting popu
lar, deschis de președintele republi
cii, Sufanuvong.

în cadrul mitingului, Kaisone Phom- 
vihane, secretar general al Partidului 
Popular Revoluționar din Laos, prim- 
ministru, a pronunțat un discurs, rele- 
vînd succesele înregistrate în anul 
care a trecut de partidul, poporul și 
forțele armate laoțiene. Aceste suc
cese — a subliniat el — au dovedit 
că hotărîrea cu privire la instaurarea 
regimului republican democratic 
popular în Laos este pe de-a între
gul justă și conformă realităților o- 
biective, că linia Partidului Popu
lar Revoluționar este clarvăzătoare 
și răspunde aspirațiilor arzătoare ale 
poporului laoțian pentru independen
ță, libertate și edificarea unei vieți 
noi și fericite. Victoria obținută de 
poporul laoțian își are rădăcinile în 
ideologia socialistă, care a pătruns 
poporul laoțian. Această victorie con
tribuie la cauza păcii, independenței

naționale, democrației și progresului 
social al tuturor popoarelor.

Vorbind despre politica externă a 
Laosului, Kaisone Phomvihane a 
subliniat că partidul și guvernul lao
țian țin în continuare sus steagul 
luptei antiimperialiste pentru inde
pendență, pace, democrație și socia
lism. După ce a exprimat gratitu
dinea față de țările socialiste, de ță
rile prietene și popoarele progresis
te din lume pentru considerabilul a- 
jutor acordat Laosului, vorbitorul a 
reafirmat politica externă indepen
dentă, pașnică, prietenească și neali
niată a Laosului. Republica Demo
crată Populară Laos — a subliniat 
Phomvihane — este gata să stabi
lească și să extindă relațiile sale nor
male cu toate țările, indiferent de 
regimul lor social, pe baza respec
tării reciproce a independenței, su
veranității. integrității teritoriale, e- 
galității și avantajului reciproc. 
„S.U.A. — a declarat vorbitorul — 
trebuie să pună capăt oricărui act 
de ostilitate față de poporul Laosu
lui, să-și îndeplinească angajamen
tul lor de a contribui la vindecarea 
rănilor de război pe care le-au pro
vocat Laosului".

Consfătuirii Comitetului 
Politic Consultativ 

al statelor participante 
la Tratatul de la Varșovia 
U. R. S. S.

LA MADRID SE DESCHIDE AZI

Congresul Partidului Socialist 
Muncitoresc Spaniol

In cadrul unei conferințe de presă 
organizate în ajunul deschiderii pri
mului congres legal al Partidului So
cialist Muncitoresc Spaniol (P.S.O.E.), 
Felipe Gonzales, prim-secretar al 
partidului, a declarat că în Spania au 
intervenit in ultima perioadă schim
bări pe plan social și economic. Cu 
toate acestea, a spus el, „lipsa garan
țiilor în ce privește libertățile indi
viduale și limitarea posibilităților de 
exprimare a partidelor de opoziție au 
determinat Partidul Socialist Mun
citoresc să ducă o campanie pentru 
abținerea de la vot în cadrul referen
dumului de la 15 decembrie asupra 
reformei politice".

Referindu-se la temele ce vor fi

abordate de congres, vorbitorul a 
menționat unitatea forțelor socialiste 
din Spania, politica internațională a 
partidului, mișcarea sindicală, mijloa
cele de propagandă etc.

In ce privește politica internațio
nală a partidului, s-a arătat că 
P.S.O.E. își manifestă solidaritatea cu 
popoarele care luptă contra imperia
lismului, este împotriva blocurilor 
militare și a intrării Spaniei în 
N.A.T.O. De asemenea. Partidul So
cialist Muncitoresc consideră necesa
ră revizuirea acordurilor hispano- 
americane cu privire la bazele mili
tare ale S.U.A. din Spania. P.S.O.E. 
se pronunță pentru stabilirea de re
lații cu țările socialiste.

agențiile de presă
Acorduri de colaborare 

româno-polone. La 4 decem- 
brie, la Varșovia, Nicolae Bozdog, 
prim-adjunct al ministrului comerțu
lui interior, și Edward Wiszniewski, 
prim-adjunct al ministrului comerțu
lui interior al R. P. Polone, au sem
nat protocoalele privind schimburile 
de bunuri de consum și colaborarea 
între ministerele respective ‘ din cele 
două țări. In aceeași zi, Tadeusz 
Pyka, vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri al R. P. Polone, l-a pri
mit pe Nicolae Bozdog.

Cu prilejul Zilei mineru
lui, la Zabrze, centru minier din 
R. P. Polonă, a avut loc o ședință 
festivă. Luînd cuvîntul, Edward Gie- 
rek, prim-secretar al C.C. al P.M.U.P., 
a relevat realizările din industria 
carboniferă și din alte ramuri ale in- 
diistrîei extractive,, și s-a referit la 
rolul ce revine acestui sector în dez
voltarea economiei Poloniei. La 
ședința festivă au fost prezente de
legații din țări socialiste. între care 
și o delegație a minerilor din Ro
mânia.

Spre o conferință economică la nivel înalt
a statelor

Primul ministru James Callaghan 
a declarat că guvernul britanic este 
de acord cu propunerea președinte
lui Valery Giscard d’Estaing privind 
organizarea unei conferințe la nivel 
înalt a statelor occidentale indus
trializate consacrată problemelor 
economice. Premierul britanic a a- 
firmat, pe de altă parte, că o astfel 
de reuniune este necesară dacă se 
au în vedere problemele economice 
dificile pe care le au aceste țări, în 
primul rînd șomajul, care va cu
noaște o netă creștere în Europa oc
cidentală în cursul anului viitor.

De asemenea, după cum relatează 
agenția France Presse. guvernul ca
nadian este favorabil organizării, 
unei conferințe la nivel înalt a sta
telor occidentale industrializate în 
momentul in care vor apărea noi di-

transmit:

occidentale ?
ficultăți ale economiei mondiale.
Canada, se precizează în cercurile 
oficiale din Ottawa, nu este însă fa
vorabilă instituționalizării unor ast
fel de reuniuni, prin organizarea a- 
cestora în absența unor necesități 
reale.

MOSCOVA 4 (Agerpres). — Biroul 
Politic al C.C. al P.C.U.S., Prezidiul 
Sovietului Suprem și Guvernul 
U.R.S.S. și-au exprimat adeziunea 
față de rezultatele Consfătuirii Co
mitetului Politic Consultativ al sta
telor participante la Tratatul de la 
Varșovia. Consfătuirea de la Bucu
rești. subliniază comunicatul trans
mis de agenția T.A.S.S., a de
monstrat hotărirea statelor partici
pante la Tratatul de la Varșovia de 
a continua cursul spre consolidarea 
păcii și securității in Europa, de a- 
dîncire a destinderii și de afirmare 
a principiilor coexistenței pașnice în
tre state cu orînduiri sociale dife
rite. Declarația de la București, con
tinuă comunicatul, reprezintă un do
cument politic de o importanță ma
joră, care face o analiză profundă a 
situației internaționale, conține noi 
inițiative majore ce corespund inte
reselor fundamentale ale tuturor 
popoarelor.

Rezultatele Consfătuirii Comitetu
lui Politic Consultativ al statelor 
participante la Tratatul de la Varșo
via, hotărîrile adoptate de acestea, 
se arată în comunicat, vor avea, fără 
îndoială, o influență favorabilă asu
pra evoluției situației din Europa și 
din întreaga lume, vor da un nou 
impuls luptei pentru adîncirea des
tinderii internaționale, consolidf *£ 
păcii și dezvoltarea colaborării inț 
naționale. J

R. D. GERMANA

La Sofia a avut Ioc’ din
tiva Uniunii Populare Agrare Bul
gare (U.P.A.B.), o consfătuire inter
națională a unor partide țărănești, 
democratice și a unor organizații 
ce militează pentru consolidarea 
destinderii și încetarea cursei în
armărilor. La consfătuire au parti
cipat reprezentanți a peste 80 de par
tide de diferite orientări politice și 
ideologice din 62 de țări din Europa, 
Asia, Africa și America Latină. In 
fața participanților a rostit o cuvin- 
tare Todor Jivkov, prim-secretar al 
C.C. al P. C. Bulgar, președintele 
Consiliului de Stat al R. P. Bulgaria.

în baza noii Constituții 
adoptate de congresul extraordinar 
al partidului de guvernămint „Me- 
san", Republica Centrafricană a de
venit „Imperiul Centrafrican", iar 
Salah Eddin Ahmad Bokassa a fost 
proclamat împărat.

Cea de-a 6-a sesiune a 
Comisiei mixte româno-da- 
neZO de C0°Perare economică, in
dustrială, tehnologică și științifică a 
avut loc la Copenhaga. Au fost exa
minate acțiunile de cooperare între 
cele două țări, precum și perspecti
vele acestora pentru perioada urmă
toare. Sesiunea s-a încheiat prin sem
narea unui protocol.

Ședința Consfătuirii con
ducătorilor organelor pen
tru problemele prețurilor 
din țările membre ale C.A.E.R., des
fășurată la Bratislava, a examinat 
unele studii privind formarea prețu
rilor interne legate de înfăptuirea 
Programului complex. Ședința s-a 
desfășurat intr-o atmosferă de lucru,

Se distribuie ajutoare pentru sinistrații recentului Cutremur din partea 
de est a Turciei

tovărășească, în spiritul înțelegerii 
reciproce și prieteniei frățești.

La muzeul de artă din 
Phenian 3 avut loc’ sub ausPiciile 
Comitetului pentru relații culturale 
cu străinătatea al R.P.D. Coreene, 
vernisajul expoziției românești de 
artizanat. Au participat Kim Yong 
Sun, vicepreședinte al comitetului, 
Cian Ciol. adjunct al ministrului cul
turii și artei, o numeroasă asistență, 
precum și Dumitru Popa, ambasado
rul României.

Participanții la Conferin
ța de la Geneva privind viito
rul constituțional al Rhodesiei nu 
au putut realiza, în timpul reuniunii 
de simbătă. un acord privind mo
dul in care va fi desemnat șeful gu
vernului de tranziție. O nouă re
uniune este prevăzută pentru luni 
dimineața.

Creșterea rîndurilor P.C. 
Italian. Numai în luna noiembrie, 
în cadrul campaniei anuale de pre
schimbare a carnetelor de membru de 
partid, in P.C.I. au intrat peste 30 000 
de noi membri. Presa comunistă re
levă că rezultatele campaniei din 
acest an de preschimbare a carnete
lor de partid și de atragere de noi 
membri in P.C.I. atestă creșterea in
fluenței partidului comunist in rîn- 
durile maselor largi de oameni ai 
muncii.

Președintele ales al Sta
telor Unite, Jimmy Carter, a a- 
nunțat, într-o conferință de presă, 
că după preluarea funcției preziden
țiale va desemna pe Cyrus Vance ca 
secretar al Departamentului de Stat. 
Totodată, Jimmy Carter a anunțat că 
va numi pe Thomas Bert ca director 
al gestiunii și bugetului, departament 
important in cadrul Administrației al 
cărui titular face parte din cabinet.

Procesul de concentrare 
a capitalurilor în R.F.G. cu- 
prinde în prezent tot mai mult și co
merțul cu amănuntul. In cadrul aces
tui proces, recent au fuzionat două 
din cele mai mari firme comerciala 
vest-germane, „Neckerman" și „Kar
stadt" care au constituit un concern 
gigant, unul din cele mai mari nu 
numai din R. F. Germania, ci din 
întreaga Europă occidentală. Potrivit 
datelor oficiale, concernul va controla 
aproximativ 280 de mari magazine 
universale cu peste 90 000 de sala- 
riați.

BERLIN

Consfătuirea rectorilor 
școlilor superioare 

de partid din unele 
țări socialiste

BERLIN. 4 (Agerpres). — In ca
pitala R.D. Germane s-a desfășurat 
consfătuirea rectorilor școlilor su
perioare de partid din Bulgaria. Ce
hoslovacia. Cuba, R. D. Germană, 
Mongolia, Polonia, România, Ungaria 
și U.R.S.S., cu tema „învățătura mar- 
xist-leninistă despre partid și con
strucția de partid". Din țara noastră 
a participat o delegație condusă de 
tovarășul Leonte Răutu, membru al 
Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R.. președintele Consiliului de 
conducere, rector al Academiei „Ște
fan Gheorghiu".

La încheierea consfătuirii, tovară
șul Erich Honecker, secretar general 
al C.C. al P.S.U.G.. președintele Con
siliului de Stat al R.D.G.. i-a primit 
pe conducătorii delegațiilor partici
pante.

BERLIN 4 (Agerpres). — După 
cum anunță agenția ADN, Biroul 
Politic al C.C. al P.S.U.G. și Con
siliul de Miniștri al R.D.G. și-au ex
primat adeziunea lor deplină la hotă
rîrile Consfătuirii de la București a 
Comitetului Politic Consultativ al 
statelor participante la Tratatul de la 
Varșovia, subliniind importanța poli
tică a acestei consfătuiri și a hotărîri- 
lor adoptate.

R. S. CEHOSLOVACĂ

PRAGA 4 (Agerpres). — Prezidiul 
C.C. al P.C. din Cehoslovacia și Gu
vernul R. S. Cehoslovace au aprobat 
hotărîrile Consfătuirii de la Bucu
rești a Comitetului Politic Consulta
tiv al statelor participante la Trata
tul de la Varșovia, dind o înaltă 
apreciere acestor documente, și au 
elaborat măsuri pentru transpunerea 
lor în viață. Declarația dată publici
tății la Praga subliniază că această 
consfătuire este un important jalon 
in lupta țărilor socialiste pentru pace, 
securitate internațională și dezvolta
rea colaborării între state, în primul 
rînd pe continentul european.

Magistrala feroviară transvietnameză
Ultimii metri de cale ferată pe magistrala transvietnameză — care 

va lega orașele Iianoi si Ho $i Min — au fost montați simbătă dimi
neață, informează agenția V.N.A. In aceeași zi, din cele două orașe 
au pornit cursele experimentale a două trenuri. Întreaga linie măsoară 
1 730 km. Lucrarea are o importanță deosebită pentru dezvoltarea in 
continuare a economiei Vietnamului socialist.
--------------------------- ------------------- , '' ț_

Magnații petrolului
se instalează in Fleet Street...

Săptămânalul londo
nez „OBSERVER" scria 
cu citva timp în urmă: 
„Un ziar înseamnă 
bussines si nimic alt
ceva. El poate fi cum
părat și vindut cu zia
riști, cu conducere, cu 
cititori cu tot. așa cum 
se vindeau și se cum
părau moșiile in seco
lul XIX, cu toate ^su
fletele^ de pe ele. O 
dată cumpărat, ziarul 
este la discreția cum
părătorului : poate fi 
remodelat, schimbat 
sau suprimat. Criteriul 
predominant este pro
fitul pe care il reali
zează".

Aceste aprecieri cu 
privire la presa brita
nică ale săptămânalu
lui londonez au avut, 
după cit se pare, un 
caracter profetic, pen
tru că. nu mai departe 
de sfirșitul lunii no
iembrie, publicația res
pectivă, ajunsă la a- 
nanghie financiară, s-a 
văzut nevoită să afi
șeze inscripția „De 
vinzare". Și, ca în ca

zul oricărei mărfi, in 
jurul ei au început să 
roiască cumpărători, 
pină la urmă săptămi
nalul fiind achiziționat 
de... compania petro
lieră americană „A- 
tlantic Richfield", care 
a. preluat 90 la sută 
din acțiuni. Aceasta a 
provocat o vie agitație 
in Fleet Street, „car
tierul general" al pre
sei londoneze.

„Observer" aparținea 
unui consorțiu, înfrun
te cu lordul Goodman. 
Ca urmare a pozițiilor 
conservatoare tot mai 
nete pe care s-a situat, 
în special în ultima 
perioadă, publicația a 
pierdut constant citi
tori (in 1975 numărul 
acestora s-a redus cu 
circa 70 000), ajungind 
la un tiraj de 650 000 
de exemplare — foarte 
scăzut pentru o publi
cație duminicală lon
doneză — ceea ce a 
determinat si scoate
rea sa la vinzare, cu 
ziariști si tipografi lao
laltă.

Relatind acest epi
sod. unele ziare londo
neze se străduiesc să 
acrediteze ideea că 
trecerea publicației 
dintr-o mină in alfa 
nu va influența asupra 
„independenței corpu
lui redacțional". Dar 
noii proprietari au și 
declarat că ințeleg să 
își aplice propria poli
tică, recurgînd ca ar
gument chiar la un 
dicton britanic bine
cunoscut : „Cine plă
tește pe muzicant co
mandă ce și cum tre
buie să cînte acesta".

„Marile monopoluri 
care stăpinesc si domi
nă ziarele, conducîn- 
du-se după legea pro
fitului, reprezintă o a- 
devărată amenințare la 
adresa libertății pre
sei" — scrie ziarul 
„Morning Star". Acest 
lucru este confirmat si 
de evenimentele în ju
rul operațiilor de vin- 
zare-cumpărare ale 
săptămînalului „Obser
ver".

N. PLOPEANU

© ZĂPADĂ POLUA
TĂ. O indubitabilă mărturie a 
poluării industriale tot mai ac
centuate, care afectează chiar și 
cele mai izolate zone ale globu
lui. s-a dovedit a fi zăpada. 
Este concluzia ce s-a desprins 
în încheierea colocviului privind 
poluarea atmosferică ținut nu 
de mult în Franța. De exem
plu, zăpada de pe masivul 
Mont-Blanc conține de zece ori 
mai mult plumb decît în urmă 
cu două decenii. La Polul Sud, 
conținutul în plumb, cupru și 
zinc al zăpezii a sporit de patru 
ori în cursul ultimului sfert de 
veac. Ecologii descoperă mereu 
noi surse de poluare, cercetările 
în acest domeniu extinzindu-se 
ca atare asupra unor sfere tot 
mai ample ale activității umane, 
în Franța, de pildă, ministerul 
pentru calitatea vieții consacră 
anual șase milioane de franci 
pentru studierea poluării at
mosferice..

© SCUZELE... COM
PUTERULUI. în librăriile 
din Statele Unite și-a făcut re
cent apariția o lucrare cartogra
fică — consacrată statului New 
Jersey — de-a dreptul bizară. 
Hărțile atribuiau acestui stat a- 
merican orașe, rîuri și lacuri 
inexistente în plus, numerele 
autostrăzilor erau inexacte. 
„Răspunzător" de aceste erori 
s-a dovedit un... computer, că
ruia ii fusese încredințată mi
siunea de a elabora hărțile, pre
cum și corectorul care a acor
dat un credit prea mare ordi
natorului buclucaș. Pentru „rea
bilitare". computerul va trebui 
să pregătească spre publicare o 
broșura cu scuzele de rigoare, 
menită să restabilească, totoda
tă, adevărul științific.

• GOSPODINE- 
L E ITALIENE SI PARME
ZANUL. In tradiția gastrono
mică a italienilor, parmezanul

se numără printre produsele 
preferate, alături de spaghetti. 
De aceea, boicotul declarat re
cent de consumatori contra a- 
cestui produs stirnește în pre
zent mare vilvă in Italia. Aso
ciația națională a producătorilor 
de brînzeturi a reproșat cum
părătorilor că „preferă parme
zanului alte brînzeturi fabricate 
în străinătate". Replica celor 
vizați a fost promptă : la pre
țul de 10 000 de lire kilogramul, 
parmezanul a devenit, practic, 
un articol de lux. La aceeași 
concluzie a ajuns și intendența 
armatei, care a hotărit să înlo
cuiască parmezanul din meniul 
zilnic al celor 450 000 de mili
tari, în timp ce tot mai multe 
gospodine aderă la mișcarea de 
boicot urmărind să-i determine 
pe fabricanți să scadă prețurile 
la parmezan.

• INVAZIA LILIECI
LOR. Locuitorii unei așezări

de pescari de pe insula bra-

ziliană Eufrasina, statul Pa
rana, sint nevoiți, în ulti
ma vreme, să ducă un a- 
devărat- război împotriva li- 
liecilor-vampiri uriași care s-au 
înmulțit în zonă. în fiecare 
noapte, așezarea este atacată de 
aceste viețuitoare avide de 
sînge, care uneori pătrund chiar 
în locuințele pescarilor. Liliecii- 
vampiri bîntuie de multă vre
me pe aceste meleaguri, dar a- 
cum agresivitatea lor a devenit 
neobișnuită și se crede că acest 
fapt se datorează reducerii ac
centuate a numărului de vite 
din regiune, animale cu al că
ror sînge se nutresc de obicei li- 
liecii-vampiri. Mușcăturile lor 
sînt primejdioase prin faptul că 
provoacă emoragii puternice, 
iar sîngele din partea rănită a 
corpului pierde pentru multă 
vreme capacitatea de a se 
coagula.

• DUPĂ 19 SECOLE 
de funcționare, celebrele băi 
romane de la Bath (sud-vestul 
Angliei) au fost închise vineri. 
Sursele de apă caldă, descope
rite de o legiune romană în 
urmă cu 1 900 de ani și care au 
fost, de atunci, utilizate fără 
întrerupere, vor fi deversate 
parțial în rîul care traversează 
localitatea. Autoritățile aprecia
ză că vechile instalații nu mai 
sint rentabile, cerînd pacienților 
să recurgă la o piscină nouă, 
construită la periferia orașului. 
Decizia a provocat nemulțumi
rea locuitorilor, pentru care 
străvechile băi constituiau un 
element de referință al peisaju
lui citadin.

• INFLUENTĂ NO
CIVĂ. în orașul Cincinnati, 
statul Ohio (S.U.A.) s-a organi

zat recent o „săptămină pentru 
aplicarea legilor", cu care pri
lej s-a solicitat și contribuția 
elevilor unui liceu tehnic local. 
Unul din elevi a răspuns la so
licitare confecționînd un... 
scaun electric de dimensiuni 
mai reduse decît ale celui au
tentic, dar cu o capacitate de e- 
lectrocutare la fel de mare. El a 
spus că la ediția de anul viitor 
a „săptămînii" intenționează să 
prezinte un model de ghilotină 
la scară redusă și că. in acest 
scop, i-a scris unui prieten 
francez să-i trimită o schemă 
de construcție. Interpretarea, 
jenantă pentru organizatori, a 
sensului manifestării readuce în 
atenție influența nocivă pe care 
o au asupra educației tineretu
lui american filmele populate 
cu candidați la scaunul electric 
și cu isprăvile acestora.

© PERICOLELE CON
SUMULUI EXAGERAT 
DE ALCOOL. Unul din 
patru bărbați și una din 12 fe

mei din Franța sînt alcoolici 
fără să fie conștienți de acest 
lucru, arată revista „Paris 
Match". La un recent congres 
consacrat combaterii alcoolis
mului. care a avut loc Ia Stras
bourg, s-a arătat că doza zilnică 
normală de alcool pentru o per
soană nu trebuie să depășească 
echivalentul a două pahare de vin 
la fiecare masă. Or. în Franța, 
4 milioane de bărbați și un mi
lion de femei consumă zilnic 
mai mult de un litru de vin. 
Deși numeroase persoane care 
obișnuiesc să atingă și să depă
șească această „normă" nu vădesc 
semnele distinctive ale alcooli
cilor, ele riscă să contracteze o 
ciroză și alte maladii. S-a con
statat că 90 la sută din cazurile 
de cancer la ficat se datorează 
alcoolismului, care favorizează, 
de asemenea, numeroase alte 
forme de cancer — al gurii, fa- 
ringelui, esofagului ș.a. Alcoolul 
predispune arterele la îmbătrî- 
nire prematură, provocînd seni
litatea precoce — avertizează 
revista.

• RĂSPINDIREA PRE
SEI IN INDIA. 12185 de 
titluri de ziare și reviste se pu
blică în India, potrivit ultime
lor date statistice. In fruntea 
„clasamentului" se află publi
cațiile tipărite în limba hindi — 
care însumează 3 200 de titluri. 
Pe locul secund se situează cele 
în limba engleză, restul publi
cațiilor fiind tipărite în alte 55 
de limbi. Tirajul global zilnic 
al presei indiene atinge 33 mi
lioane, revenind în medie un 
exemplar la 20 de persoane.

• IEFTIN Șl RAPID. 
Un electfomobil extrem de eco
nomic a fost construit în Japo
nia. Modelul experimental poate 
parcurge o distanță de 500 de 
kilometri, cu viteza de 100 de 
kilometri pe oră, fără a fi ne
voie de reincărcarea acumula
torilor. „Alimentarea" electro- 
mobilului se poate face într-un 
timp record, înlocuindu-se în
tregul bloc al bateriilor de acu
mulatoare.
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