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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU 

a examinat probleme importante privind 
activitatea unor întreprinderi industriale, 
dezvoltarea construcțiilor de locuințe 
și creștereu gradului de confort locativ
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Cu prilejul unei noi vizite de lucru în Capitală

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU 5 
a primit pe tovarășul Gyenes Andras ; 
secretar ai Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Socialist Ungar

T ovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Român, președintele Republi
cii Socialiste România, a fă
cut, vineri, 29 octombrie, o vi
zită de lucru în întreprinderi 
industriale și ansambluri de 
locuințe ale Capitalei.

Secretarul general al parti
dului a fost însoțit de tovară
șul Ion Dincă, membru su
pleant al Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R., 
prim-secretar al Comitetului 
municipal București al P.C.R., 
primarul general al Capitalei.
Vizita a fost consacrată analizei 

concrete, la fața locului, cu factorii 
de răspundere din ministere și între
prinderi. cu edilii Capitalei, a modu
lui în care se materializează măsu
rile stabilite de conducerea partidu
lui și statului pentru dezvoltarea, în 
actualul cincinal, al revoluției teh- 
nico-științifice, a potențialului eco
nomic al Capitalei, pentru accelera
rea ritmului construcțiilor de locuințe, 
îmbunătățirea aspectului arhitectural 
și confortului noilor blocuri, ele
mente de bază ale ridicării perma
nente a nivelului de viață al popu
lației.

Pe parcursul vizitei, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a fost salutat de 
mii de bucureșteni cu alese senti
mente de dragoste și respect, expre
sie a puternicului atașament al po
porului nostru fată de partid și se
cretarul său general. Ei și-au mani
festat profunda mulțumire fată de 
grija și preocuparea permanentă ale 
tovarășului Nicolae Ceaușescu pentru 
continua dezvoltare și înflorire a 
economiei țării, pentru satisfacerea 
în măsură cit mai largă a nevoilor 
materiale și spirituale ale cetățeni
lor.

în cursul vizitei, secretarul general 
al partidului a examinat machetele 
de sistematizare a unor intersecții de 
mare trafic, situate în perimetrul 
unor cartiere principale ale Bucu- 
reștiului — piețele Muncii, Panteli- 
mon și Iancului.

Soluțiile de sistematizare a aces
tor puncte cu trafic intens au fost 
înfățișate de Ștefan Ciurel, vice
președinte al consiliului popular 
municipal, de arhitecți, care au scos 
în evidentă modul de materializare 
a indicațiilor date de secretarul ge
neral al partidului cu privire la ridi
carea în aceste zone a unor clădiri 
înalte, cu dotări comerciale care să 
întregească fronturile stradale și de 
colț. In dialogul purtat, secretarul 
general al partidului a dat indicații

Pretutindeni primire câlduroasâ, sentimente de dragoste și respect lntr-unul din noile apartamente din cartierul Titan

Se examineazâ macheta de sistematizare a unei intersecții din Piața Muncii

pentru îmbunătățirea problemelor le
gate de volum și plastica arhitecto
nică, soluțiilor pentru asigurarea unei 
circulații fluide. S-a indicat, totoda
tă, ca aceste zone, ce urmează 
să devină importante centre civice, 
să . fie dotate cu. elemente de. artă 
monumentală, iar soluțiile arhitec
tonice folosite să contribuie in mai 
mare măsură la înfrumusețarea as
pectului general al piețelor respec
tive. în același timp, s-a indicat ca 
actualele clădiri să fie integrate as
pectului arhitectural al zonei.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a re
comandat, de asemenea, arhitecților 
și constructorilor ca în aceste piețe 
să se construiască pasaje subterane, 
aplicîndu-se soluții cit mai econo
micoase, printr-o dimensionare cit 
mai rațională a lor.

Discuția tovarășului Nicolas 
Ceaușescu cu edilii Capitalei a cu
prins, de asemenea, probleme ale 
îmbunătățirii finisajului și, în
deosebi, ale distribuirii și mobi
lării spațiului apartamentelor, pen
tru a le face cit mai conforta
bile, pe măsura exigențelor și ne
cesităților concrete ale . locata
rilor, Vizitînd cîteva apartamente 
dintr-un bloc nou ce urmează a fi 
dat în folosință în cartierul Titan, 
secretarul general al partidului a 
examinat modul în oare sînt împăr
țite spațiile de locuit, de trecere și 
dependințele, indicînd ca, în viitor, 
atît arhitecții, cit și constructorii să 
găsească împreună soluții care, res- 
pectînd normativele legale, să ducă 
la o folosire mai rațională a dimen
siunilor fiecărui apartament, fiecărei 

garsoniere. în acest sens s-a recoman
dat ca spațiile de trecere să fie dimi
nuate, pentru a se putea mări dimen
siunile bucătăriilor și ale băilor. De 
asemenea, s-a cerut ca apartamentele 
noi să fie prevăzute, mai ales în bu
cătării și holuri, cu dulapuri înzidite, 
măsură ce va contribui la sporirea 
gradului de folosire a spațiului con
struit. Tot în scopul îmbunătățirii 
gradului de ’ confort al noilor apar
tamente, secretarul general al parti
dului a indicat constructorilor să sa 
preocupe mai mult de buna finisare 
a interioarelor, de calitatea și durabi
litatea materialelor folosite.

Secretarul general al partidului a 
examinat, totodată, în apartamentele 
vizitate, mai multe tipuri de dormi- 

(Continuare în pag. a IlI-a)

Tovarăș ut Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, a primit, vineri 
dup.ă-a.miază,. pe tovarășul Gyenes 

'Andras, secretar' al Comitetului Cen
tral al Partidului Muncitoresc So
cialist Ungar, care, la invitația C.C. 
al P.C.R., face o vizită în tara noas- 
tră

A participat tovarășul Ștefan An
drei, membru supleant al Comitetului 
Politic Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R.

A fost de față Gyorgy Biczo, am
basadorul Ungariei la București.

Oaspetele a transmis tovarășului 
Nicolae Ceaușescu un salut cordial 
din partea tovarășului Janos Radar,

ZILE ȘI SĂPTĂMÎNI PREȚIOASE ÎN TOATE

SECTOARELE ECONOMIEI NAȚIONALE

Să muncim cu sîrguința pentru 
realizarea integrală 
a prevederilor planului

Au mai rămas două luni din primul an 
al actualului cincinal, perioadă în care 
toți oamenii muncii, sub conducerea or
ganizațiilor de partid, își concentrează 
energiile și capacitatea creatoare pentru 
a obține noi rezultate de prestigiu în 
toate domeniile de activitate.

In INDUSTRIE, în centrul preocupă
rilor trebuie să se situeze realizarea inte
grală și ritmică a planului la producția 
fizică, la toate sortimentele, la toți indi
catorii calitativi, în condițiile unei eficiențe 
economice superioare.

In INVESTIȚII, o maximă atenție se 
cere acordată atingerii stadiilor fizice ne

cesare punerii în funcțiune a tuturor ca
pacităților planificate, continuării acțiunii 
de reexaminare a proiectelor de execuție, 
a soluțiilor constructive pentru reducerea 
substanțială a consumurilor materiale, a 
tuturor cheltuielilor de construcție.

In AGRICULTURĂ, la ordinea zilei se 
află încheierea grabnică a recoltării le
gumelor, strugurilor, fructelor și cartofi
lor, strîngerea, transportul și depozitarea 
porumbului, sfeclei de zahăr și furajelor, 
terminarea însămînțărilor de toamnă.

Prezenți în întreprinderi, pe șantiere șl pe ogoare, 
corespondenți și redactori ai ziarului nostru relatează 
despre desfășurarea muncii în aceste zile — în pa
gina a ll-a.
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TRIBUNA EXPERIENȚEI 
REVOLUȚIONARE : 

OMUL FATĂ ÎN FATĂ 
CU EXIGENȚELE 
CODULUI ETIC 

prim-secretar al Comitetului Central 
al Partidului Muncitoresc Socialist 
Ungar.

Mulțumind, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a rugat să se transmiță 
tovarășului Janos Radar salutul său 
și cele mai bune urări.

în cadrul întrevederii, s-a proce
dat la un schimb de păreri cu privi
re la activitatea Partidului Comunist 
Român și Partidului Muncitoresc So
cialist Ungar și a fost exprimată sa
tisfacția în legătură cu bunele re
lații de prietenie și colaborare din
tre țările, partidele și popoarele noas
tre. Totodată, a fost manifestată do
rința comună de a amplifica șl 
aprofunda tot mai mult conlucrarea 
dintre Partidul Comunist Român și

-CRONICA SĂPTĂMlNII-i

Forța mobilizatoare 
a cuvîntului partidului

Diversitatea faptelor, marea varie
tate a acțiunilor petrecute în dome
niul vieții social-economice a țării 
în decursul acestei săptămîni relie
fează încă o dată acea realitate ma
joră, fundamentală și de permanentă 
caracteristică a întregii dezvoltări a 
societății noastre — respectiv forța 
unității de voință și de acțiune 
a întregului popor, hotărît să nu 
precupețească nimic pentru a în
făptui politica partidului consacrată 
înfloririi patriei socialiste, ridicării 
nivelului general de trai.

Puternic mobilizați de chemările 
partidului, de îndemnurile adresate 
întregii țărănimi de secretarul gene
ral al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, la adunările populare cu 
prilejul vizitelor de lucru în județe, 
locuitorii satelor au acționat ca un 
singur om pentru strîngerea și depo
zitarea recoltei. Timpul, îmbunătă- 
țindu-se temporar, a devenit un 
aliat al lucrătorilor din agricultură. 
Dar nu numai timpul, ci mai ales 
buna organizare, forța de mobi
lizare de care au dat dovadă orga
nele și organizațiile de partid, co
mandamentele agricole locale, pre
cum și hărnicia oamenilor muncii de 
pe ogoare au făcut ca și această săp- 
tămină să devină o săptămînă record 
a muncii din agricultură. Practic, în 
acest răstimp a ajuns aproâpe de 
încheiere recoltatul strugurilor, legu
melor și al tuturor fructelor ; peste 
70 la sută din suprafața cultivată, cu 
sfeclă de zahăr și 50 la sută din cea 
cu porumb sînt, de asemenea, recol
tate.

Desigur, toate aceste realizări nu 
pot să constituie decît motive de și 
mai puternică mobilizare a țărănimii 
noastre, spre a întîmpina cu cinste 
sărbătorirea „Zilei recoltei". Faptul 
că în grădini și livezi, ca și pe cîmp 
există încă însemnate cantități de le
gume și fructe, de porumb și sfeclă 
de zahăr impune continuarea și 
intensificarea eforturilor de pînă 
acum pentru recoltarea, transpor
tul și depozitarea lor imediată și in 

Partidul Muncitoresc Socialist Un
gar, de a extinde relațiile politice, 
economice, tehnico-știintifice, cultu
rale și în alte domenii dintre Româ
nia și Ungaria, în concordantă cu a- 
cordurile convenite cu prilejul întîl- 
nirilor și convorbirilor dintre tovară
șii Nicolae Ceaușescu și Janos Ra
dar, cu cerințele construcției socia
liste în cele două țări, în folosul am
belor state și popoare, al întăririi 
unității și colaborării țărilor socia
liste.

S-au abordat, de asemenea, aspect» 
actuale ale vieții politice internațio
nale și ale mișcării comuniste și 
muncitorești.

întrevederea s-a desfășurat intr-o 
atmosferă de cordialitate și prietenie.

bune condiții, cu atît mai mult cu 
cit timpul se va înrăutăți în zilele 
următoare. Nici o clipă nu trebuie să 
se piardă din vedere că țara are ne
voie de aceste produse, că pentru 
obținerea lor s-au depus mari efor
turi, începînd cu aratul și semănatul 
și continuind cu lucrările de întreți
nere. Acum este timpul valorificării 
acestor eforturi, mobilizînd toți lo
cuitorii de la sate pentru strîngerea 
recoltei, luîndu-se toate măsurile 
pentru a preveni orice fel de risipă 
și a pune întreaga recoltă la adăpost.

La loc de cinste în cronica săptă- 
mînii se cuvin a fi înscrise și rezul
tatele obținute de constructori, acti
vitatea desfășurată pe șantiere fiind 
îndreptată deopotrivă spre intensifi
carea ritmului de lucru la obiecti
vele aflate în construcție și buna 
pregătire a frontului de lucru pe 
timp friguros. Urgentarea lucrărilor 
pentru respectarea cu strictețe a pro
gramului de puneri in funcțiune pe 
1976 se impune ca o prioritate a 
priorităților pe fiecare șantier, de 
realizarea integrală a investițiilor 
planificate depinzînd în măsură hotă- 
rîțoare dezvoltarea, economiei națio
nale la nivelurile stabilite de cin
cinal.

O deosebită însemnătate au — con
comitent cu darea în folosință la 
termen a obiectivelor , — asigurarea 
unei substanțiale reduceri a consu
murilor materiale, economisirea de 
cimept, fier-beton, micșorarea tutu
ror cheltuielilor pe șantierele de in
vestiții. Aceasta prezintă o mare în
semnătate nu numai pentfti crește
rea eficienței investițiilor, ci și pen
tru accelerarea ritmului construc
țiilor de locuipțț. De altfel, atenția 
acordată de conducerea partidului 
acestei probleme și-a găsit o nouă 
expreăie prin desfășurarea vizitei da 
lucru întreprinse ieri în Capitală da 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, — vi
zită a cărei relatare se publică ală
turat. Analiza concretă a modulul 
cum se realizează construcția de lo
cuințe pentru populație, recomandă
rile privind distribuirea spațiului a- 
partamentelor, finisajul acestora, ca
litatea mobilei, inclusiv probleme al» 
sistematizării urbane — toate reflec-

(Continuare în pag. a IlI-a)
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© Principalele forțe - Ia recoltarea porumbului și a sfeclei de zahăr 
• Transportul și depozitarea produselor să se desfășoare neîntrerupt, 
ziua și noaptea © Toate furajele existente pe cîmp să fie grabnic 

strînse și însilozate

Un mare număr de unități agricole au încheiat ieri recoltarea:
Joi, finind seama de evoluția timpului, comandamentul central a indi

cat ca în următoarele două zile să fie încheiate recoltarea și depozitarea 
cartofilor, strugurilor, a tuturor legumelor și fructelor și, totodată, să 
fie urgentată recoltarea celorlalte culturi. Iată numai cîteva știri sosite 
la redacție despre rezultatele obținute.

LA SFECLA DE ZAHĂR

LA LEGUME
BACĂU: In județul Bacău s-a 

Încheiat culesul legumelor, cu excep
ția unor cantități de rădăcinoase și 
varză, a căror recoltare se face eșa
lonat. Alături de cooperatori au par
ticipat la culesul și sortarea legume
lor și cartofilor elevii din școlile și 
liceele de la sate, precum și din ora
șele județului. Numai la ferma Itești, 
elevii de la Liceul nr. 2 din Bacău 
au sortat peste 1 000 tone de cartofi.

OLT: Participarea masivă a oa
menilor muncii de la sate la strîn- 
gerea recoltei a dus Ia încheierea cu
lesului legumelor și fructelor pe toate

Șl FRUCTE
suprafețele cultivate. Cea mai mare 
parte dintre legume a fost transpor
tată la întreprinderea de conserve de 
la Caracal pentru industrializare. Din 
cantitățile primite. în ultimele zile s-a 
reușit să se producă . suplimentar 
1222 tone conserve de legume.

CLUJ: Ca urmare a eforturilor 
depuse de oamenii muncii de pe 
ogoarele clujene, s-a încheiat recol
tatul cartofilor, fructelor și legume
lor. Acum, în centrele I.L.F., I.A.S. 
și Agrocoop, precum și la depozitele 
intermediare se lucrează intens la 
sortarea și depozitarea definitivă a a- 
cestor produse pentru iarnă.

SIBIU : In cursul zilei de ieri, 
cooperativele agricole din județul 
Sibiu au raportat terminarea recol
tării sfeclei de zahăr de pe cele 
3 000 ha cultivate. Acum, toate for
țele sint concentrate la transportul 
sfeclei din cîmp pentru a fi insilo- 
zată.

DÎMBOVIȚA • * c
tombrie a.c., 16 cooperative agricole 
din județul Dîmbovița au încheiat 
recoltarea sfeclei de zahăr pe 
1 635 ha. Au mai rămas de recoltat 
55 ha în cooperativele agricole Titu, 
Odobești, Scrovu, Serdaru. In cursul 
zilei de azi, recoltarea sfeclei de za

hăr se va termina pe întreaga supra
față cultivată.

BISTRIȚA-NĂSĂUD :Paralel
cu celelalte lucrări agricole de sezon
— culesul fructelor și al porumbului
— oamenii muncii de pe ogoarele 
județului Bistrița-Năsăud au inten
sificat recoltarea sfeclei de zahăr. Ca 
urmare, această lucrare s-a încheiat 
pe întreaga suprafață de 2 600 hecta
re. A fost bine organizat și transpor
tul. Diferența între cantitatea recol
tată și cea livrată bazelor de recep
ție s-a redus la numai 2 000 tone, 
cantitate care va fi transportată în 
cîteva zile.

LA PORUMB

LA STRUGURI
ILFOV: Lucrătorii întreprinde

rilor agricole de stat din județul Ilfov 
au încheiat ieri recoltarea strugurilor 
de pe cele 965 hectare de vie aflate 
pe rod, livrind la fondul de stat pes
te 3 000 tone struguri de masă.

PRAHOVA: In cursul zilei de 
Ieri, în toate viile cooperativelor a- 
gricole și ale fermelor I.A.S. din 
podgoriile Prahovei s-a încheiat re
coltarea strugurilor. Toate cantită
țile culese au fost transportate în 
bune condiții, în aceeași zi, la cen
trele de prelucrare, în depozite sau 
direct pe piață pentru consum.

TELEORMAN: Din inițiativa 
comandamentului județean, la coo
perativa agricolă Cringu s-a organi

zat ieri o amplă acțiune de întraju
torare cu forță de muncă și mijloace 
de transport de la toate cooperative
le din consiliul intercooperatist Pu- 
tineiu. Ca urmare a acestei acțiuni, 
s-a încheiat recoltatul strugurilor în 
toate cooperativele agricole din jude
țul Teleorman.

MEHEDINȚI: Cu trei zile în

urmă s-a terminat recoltatul strugu
rilor în unitățile agricole de stat din 
județul Mehedinți. în cooperativele 
agricole din Oprișor, Pristol, Bălăci
tă, Gvardenița — care dețin planta
ții mari de vie — printr-o muncă
spornică s-a reușit ca întreaga pro
ducție să fie strinsă. Ca urmare, în 
cursul zilei de ieri s-a încheiat re

BUZĂU: în cooperativele agri
cole din județul Buzău lucrările de 
recoltare a porumbului și a sfeclei 
de zahăr au intrat în stadiul final. 
Astfel, în 30 de cooperative, recolta
rea porumbului s-a încheiat pe toa
te suprafețele cultivate. De aseme
nea, din cele 60 unități cultivatoare 
de sfeclă de zahăr, 40 de cooperati
ve au strîns întreaga cantitate de sfe
clă, creîndu-se premisele încheierii 
recoltării în următoarele 4 zile.

BRĂILA • Zilnic, peste 70 000 de 
oameni se află la lucru în Bărăganul 
brăilean. Ca urmare a acestei ample 
mobilizări de forțe, recoltatul porum
bului se apropie de sfîrșit. Patru coo
perative agricole au anunțat înche
ierea acestei lucrări — Galbenu, 
Baldovinești, Perișoru și Pitulați. Și 
în Insula Mare a Brăilei recoltatul 
celor peste 31 000 de ha cultivate cu 
porumb se apropie de sfirșit.

coltatul strugurilor în toatp coopera
tivele agricole din județ.

OLT: Cooperativele agricole Iz-

leni, Mîndra, Stoborăștl șl Călinești 
au încheiat recoltarea porumbului pe 
toate suprafețele cultivate. Lucrările 
sînt avansate și în unitățile agricole 
din cadrul consiliilor intercoopera- 
tiste Izbiceni, Caracal, Corabia, Ște
fan cel Mare etc. Pînă ieri, 29 octom
brie, au fost recoltate 67 597 hectare, 
ceea ce înseamnă 65 la sută din su
prafața cultivată în cooperativele 
agricole.

MEHEDINȚI: CAP Dobra 
din comuna Bălăcița, a încheiat cule
sul porumbului. Și în alte unități, lu
crările sint pe terminate. Membrii 
cooperativei agricole Gîrla Mare re
coltează și transportă zilnic aproape 
200 tone porumb. Ei și-au propus ca 
pînă duminică să încheie recoltarea 
porumbului pe întreaga suprafață. 
De asemenea, unitățile agricole care 
fac parte din .consiliile intercoopera- 
tiste Obîrșia de Cimp, Devesel, Re
cea, Gogoșu, Almăjel, Livezile și 
Vinju-Mare vor încheia, pină la 
sfirșitul acestei săptămini, culesul 
pe toate suprafețele unde porumbul a 
ajuns la maturitate.

La cooperativa agrlcolâ Murighiol, |udețul Tulcea, se muncește Intens la stringerea, transportul și depozitarea porumbului. Cooperatorii lucrează in 
număr mare la recoltat (fotografia din stingă), iar știuleții sînt imediat încdrcați în mijloacele de transport (fotografia din dreapta) Foto : E. Dichiseanu
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Stadiul recoltării porumbului la 29 octombrie a.c. Cifrele reprezintă suprafața de pe care s-a strins recolta 
in procente, în cooperativele agricole — sus, șl in întreprinderile agricole — |os

Inițiative menite 
să grăbească culesul

SATU-MARE: In cooperativele agricole din jude
țul Satu-Mare au mai rămas de recoltat circa 46 000 hec
tare porumb. Comandamentele comunale au luat mă
suri de mobilizare a tuturor forțelor apte de muncă de 
la sate. Numeroase inițiative sînt menite să impulsioneze 
ritmul lucrărilor : întrajutorare între echipe, brigăzi sau 
chiar sate vecine. La Potău, în sprijinul brigăzii a doua 
din această cooperativă lucrează, cot la cot, de cîteva zile, 
peste 60 de cooperatori din Băbășești, în frunte cu Ion 
Roman, secretarul organizației de bază. S-a cîștigat în 
acest fel un avans de patru zile la recoltat. Asemenea ini
țiative am întilnit și în cooperativele Micula. Medieșu- 
Aurit, Odoreu etc. Pentru ca transportul porumbului 
să țină pasul cu recoltarea, la bazele de recepție au fost 
înființate 86 de noi puncte de preluare, urmînd ca în pe
rioada de vîrf să intre în funcțiune și cele șase baze vo
lante din apropierea marilor unități producătoare de po
rumb. (Iosif Pop, Octav Grumeza).

de porumb și sorg au fost transformate în furaje concen
trate. (Ion Teodor, George Mihăescu).

BRĂILA: Pentru a se încheia stringerea porumbu
lui pînă la 30 octombrie în Întreprinderile agricole de stat 
și pînă la 31 octombrie în cooperativele agricole, coman
damentul județean Brăila a stabilit următoarele măsuri : 
fiecare echipă să lucreze în două schimburi și să recol
teze cel puțin 7 hectare, iar la depănușat — fiecare din 
cele peste 70 000 forțe de muncă aflate zilnic pe tarlalele 
județului să realizeze minimum 3 tone. Peste tot se mun
cește intens. Pe terenurile I.A.S. Insula Mare a Brăilei — 
o amplă concentrare de forțe : peste 200 combine, 600 auto
camioane, 4 000 de angajați ai întreprinderii și ostași. Este 
firesc întrucît aci s-au cultivat peste 31 000 ha cu porumb 
și sorg. (Mircea Bunea).

DÎMBOVIȚA: In județul Dîmbovița au fost luate

CONSTANȚA: Concentrarea de forțe și modul
cum este organizată munca la I.A.S. Dorobanțu. județul 
Constanța, pot fi comparate cu acelea dintr-o adevărată 
uzină. Pe cele 2 895 hectare cultivate cu porumb lucrează 
în aceste zile 18 combine „Gloria*1, zeci de mașini și trac
toare cu remorci, sute de oameni. „Am concentrat combi
nele în două formații pentru a putea organiza mai bine 
atît transportul producției, cit și acordarea asistenței teh
nice atunci cind intervin unele defecțiuni — ne spune 
tov. Nicolae Rahău, directorul întreprinderii. Zilnic recol
tăm și transportăm de pe cimp peste 400 tone de porumb". 
Aici se aplică cu bune rezultate o inițiativă valoroasă. 
Unele utilaje de Ia stația de uscat furaje verzi au fost 
modificate, astfel incit să se poată usca și măcina porum
bul cu umiditate ridicată. Rezultatul 1 Peste 12 000 tone

o serie de măsuri pentru grăbirea coacerii porumbului, 
cum ar fi depănușarea știuleților și lăsarea lor pe tulpină, 
frîngerea tulpinilor sau tăierea vîrfurilor, lucrări care 
s-au făcut pe 6 000 hectare. în aceste lanuri, culegătorii au 
intrat cu o săptămînă mai devreme. Cooperativele agricole 
din consiliul intercooperatist Titu ,au recoltat aproape 2 500 
ha porumb din cele 3 984 hectare cultivate. Aici, vîrfurile 
de tulpină tăiâte de pe 700 hectare sînt utilizate în hrana 
animalelor sau pentru însilozare. In cooperativele agricole 
Lungulețu, Braniște, Crovu și Titu, cooperatorii depășesc 
zilnic graficele de recoltare stabilite. In aceste cooperative 
se aplică și o altă inițiativă : sînt depistate lanurile, chiar 
parcele mai mici, unde porumbul s-a copt, pentru a fi 
recoltat cu prioritate, iar știuleții sînt sortați pe două cali
tăți, ținîndu-se seama de procentul de umiditate din boabe. 
S.M.A. din județ au confecționat 200 de platforme pentru 
transportul cocenilor din cimp. (C. Bordeianu).

NU AȘA!
La cooperativa agricolă Iazuri, 

județul Tulcea, din cele 500 ha 
cultivate, porumbul a fost strins 
de pe mai bine de 260 ha. Con
ducerea unității a pierdut însă din 
vedere un lucru elementar : produc
ția trebuie transportată și depozitată 
cu grijă pentru a se preveni orice 
pierderi. Așa se explică de ce 60 
tone de știulețl au stat nedepănușați 
o lună încheiată. Ca urmare, porum
bul a început să mucegăiască.

In timp ce multe cooperative 
agricole, printre care Bîrza. Se- 
garcea, Horezu-Poenari, Gîngiova, 
Poiana Mare, Dioști și Virvor, au 
reușit să devanseze cu mult graficele

de recoltare a sfeclei de zahăr, aflin- 
du-se in fruntea unităților, in județul 
Dolj mai sînt o serie de unități — Pa- 
dea, Seaca de Pădure, Castranova și 
Cerăt — care încă nu au început recol
tarea sfeclei de zahăr. Trebuie luate 
urgent măsuri pentru a nu se repeta 
Situația de anul trecut, cînd o însem
nată suprafață cultivată cu sfeclă de 
zahăr a fost surprinsă de îngheț și 
s-a recoltat în condiții deosebit de 
grele și cu pierderi mari de recoltă.

In livezile Sălajului se află 
încă 3 000 tone de mere. Canti
tăți mari — mai ales la fermele de 
stat din Șimleul Silvaniei — sînt de
pozitate în stive direct pe pămînt.

De ce T Lipsesc ambalajele. Și nu 
este vorba doar de cîteva, ci de 
100 000 de lădițe. Speranțele sălăje- 
nilor se îndreaptă către I.L.F. Bucu
rești, Constanța, Caraș-Severin, Cluj, 
Covasna și Timiș, de unde se aș
teaptă înapoierea celor peste 90 000 
de lădițe trimise de aici pline cu 
mere. Tot acești beneficiari sînt aș
teptați să ridice și repartiția de 
2 300 toție de mere. Nopțile sînt reci, 
cu brume și temperaturi ce scad sub 
zero grade. Suficiente argumente 
pentru o intervenție energică din 
partea centralei de resort pentru ca 
toți beneficiarii să ridice de urgență 
merele, spre a se evita orice pier
deri.

îndeplinirea planului 
la toate sortimentele

CUM SE ASIGURĂ REALIZAREA PRO
DUCȚIEI FIZICE DE METAL. La furnalele 
Combinatului siderurgic Reșița, accentul se pune pe 
utilizarea cu indici superiori a agregatelor de topire 
și turnare a metalului, care sînt mai mari decît cei 
planificați pe primul an al actualului cincinal. Pe 
această cale, siderurgiștii reșițeni au elaborat pînă 
acum, în plus față de prevederi, mai mult de 15 000 
TONE FONTA, spor ce depășește angajamentul asu
mat pe întregul an în întrecerea socialistă.

PE CE SE ÎNTEMEIAZĂ DEPĂȘIREA 
PLANULUI DE EXPORT, la întreprinderea con
structoare de mașini „Unirea" din Cluj-Napoca ? Mai 
întli, o precizare : în 9 luni și 20 de zile, planul la 
export a fost depășit cu 3,5 milioane Iei valută, deși 
este superior cu 60 la sută față de anul precedent. 
Aceste rezultate se datorează fabricării în avans, pre
gătirii pentru export și livrării înainte de termen a 60 
de mașini de filat, laminoare de bumbac, mașini de 
răsucit și alte utilaje textile. Mult solicitate sînt ma
șinile de filat, medaliate cu aur, anul trecut, la Tîrgul 
internațional de la Plovdiv.

CAD REPEDE RECORDURILE IN MI
NERIT I Minerii din brigada condusă de comuniștii 
Grigore Tutunaru și Constantin Dăneț, de la Exploa
tarea minieră Lupoaia din Valea Motrului, au înre
gistrat într-un abataj cu condiții geologico-miniere 
deosebite o viteză lunară de avansare de 130 metri, 
depășind cu 18 și, respectiv, 10 la sută recordurile ob
ținute în 1972 la Leurda și in 1975 la Ploștina, din ace
lași bazin. Paralel, formația amintită a obținut un ran
dament mediu pe post de 32,6 TONE — cel mai înalt 
din istoria unității.

UN DUBLU SUCCES . In județul Vaslui, pla
nul producției nete și cel al producției fizice au fost

îndeplinite și depășite în trei trimestre, în condițiile 
obținerii unor importante economii. La acest capitol 
s-au înregistrat economii de 16 447,9 megawați-oră 
energie electrică, 7 124,9 tone combustibil convențional, 
539,5 tone benzină, 107,7 tone motorină.

DE CE TREBUIE PUS ACCENTUL, IN 
PRIMUL RÎND, PE ÎNDEPLINIREA PLA
NULUI LA PRODUCȚIA FIZICĂ ? Situatiile 
concrete din unele județe dau răspuns clar la această 
întrebare. ALBA : planul la producția globală a fost 
depășit, în trei trimestre, cu 2,7 la sută, dar sînt res
tanțe la fabricația de mașini și utilaje tehnologice pen
tru industria metalurgică și a materialelor de construc
ții, Ia producția de acid sulfuric. BRAlLA : a fost de
pășit cu 2 la sută planul producției globale, dar sînt 
rămîneri în urmă la livrarea de mașini și utilaje teh
nologice pentru industria metalurgică și industria ma
terialelor de construcții, la cărămizi și blocuri cera
mice. NEAMȚ : planul la producția globală industrială 
a fost depășit cu 2,9 la sută, în timp ce se mențin 
restanțe la fabricația îngrășămintelor cu azot, la pro
ducția de mobilier, cărămizi și blocuri ceramice ș.a.

CE ÎNSEAMNĂ SĂ PRODUCI MAI 
MULTĂ ENERGIE ELECTRICĂ PE BAZĂ
DE CĂRBUNI. Colectivele de muncitori și spe
cialiști de la întreprinderea „Electrocentrale" Oradea 
au majorat la 30 DE MILIOANE KILOWAȚI-ORA 
cantitatea de energie electrică furnizată sistemului 
energetic național peste prevederile de plan. Energia 
electrică suplimentară a fost obținută pe bază de căr
bune inferior și în condițiile ECONOMISIRII A PESTE 
4 000 TONE COMBUSTIBIL. In acest fel, energeticienii 
bihoreni și-au îndeplinit și depășit angajamentele 
anuale asumate în întrecerea socialistă.

NU EXISTA OBIECTIV LA CARE 
SĂ NU SE POATĂ REALIZA ECONOMII

Prin ampla acțiune declanșată la 
nivelul întregii economii naționale. 
Consfătuirea de lucru de la C.C. al 
P.C.R. din 21 septembrie a.c. a des
chis larga perspectivă a îmbunătă
țirii radicale a proiectării și realizării 
construcțiilor industriale, creșterii 
generale a eficienței economice a in
vestițiilor, Pretutindeni, pe șantiere, 
în institute de cercetare și proiectare, 
în întreprinderi producătoare de ma
teriale de construcții, sarcinile și indi
cațiile subliniate de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu s-au constituit în energice 
și complexe programe de acțiune 
pentru factorii cu responsabilități în 
acest domeniu. în ce mod se finali
zează aceste programe de măsuri pe 
șantiere, ce rezultate s-au obținut și 
ce experiențe de certă valoare s-au 
impus atenției după prima lună care 
a trecut de la consfătuire — iată 
tema discuției avute cu ing. Petre 
Roșea, director tehnic al Trustului 
de construcții Industriale din Timi
șoara.

— îmbunătățirea conlucrării cu 
proiectanții și beneficiarii de inves
tiții reprezintă nu numai o direcție 
foarte importantă de acțiune, spre 
care ne-am concentrat, cu prioritate, 
eforturile, dar și condiția fundamen
tală pentru situarea activității de in
vestiții la nivelul exigențelor ridi
cate în ■ fața noastră de conducerea 
partidului. Precizez, nu e vorba de 
„tradiționala" legătură, destul de 
ineficientă, între șantier și acești 
factori, ci de o colaborare sistema
tică, permanentă, în toate problemele 
cu care sîntem confruntați la o capa
citate sau alta, deoarece sarcinile 
stabilite la Consfătuirea de lucru de

la C.C. al P.C.R. au, prin obiectivele 
urmărite, un caracter permanent, ma
jor, de zi cu zi. Astfel, specialiști din 
principalele institute de proiectări ca, 
de pildă, I.P.C.M., I.P.S.C.A.I.A. (din 
Capitală), I.P.J. Timișoara și altele au 
reexaminat, împreună cu noi și bene
ficiarii, direct pe șantiere, toate lu
crările prevăzute la investițiile din 
întreprinderile de construcții metalice

biectul unor analize temeinice. La 
prima capacitate, circa 200 de che- 
soane din beton armat greu au fost 
înlocuite cu luminatoare, iar la al 
doilea obiectiv s-a renunțat Ia unul 
din cele patru silozuri propuse ini
țial. Pînă în prezent, economiile ob
ținute pot fi evaluate la aproximativ 
35 milioane lei. De asemenea, pe șan
tierul Fabricii de zahăr din Timișoa

Pe șantierele Trustului de construcții indus
triale din Timișoara continuă reexaminarea 
proiectelor pentru reducerea consumurilor 

materiale
din Bocșa, „Electrotimiș", de aparate 
de măsură și control și de pe platfor
mele industriei ușoare și alimentare 
din Timișoara, întreprinderea de uti
laje pentru ridicat și transport din 
Lugoj ș.a. Supuse unui sever examen 
din punctul de vedere al consumului 
de oțel, ciment și construcții meta
lice, ca și din acela al ieftinirii cos
tului lucrărilor — fundațiile, închi
derile interioare, structurile de re
zistență și acoperișurile clădirilor au 
fost reproiectate, acolo unde s-a im
pus, pe bază de soluții noi, moderne 
și ușoare.

— Vă rugăm să prezentați cîteva 
dintre noile soluții.

— La întreprinderea de utilaje 
pentru ridicat și transport din Lu
goj, turnătoria și gospodăria de nisip 
au format, într-o primă etapă, ®-

ra, Ia magazia de zahăr, Închiderile 
nu se vor mai executa pe baza pa
nourilor masive prefabricate din be
ton armat, ci cu panouri din beton 
celular autoclavizat. Un alt exemplu : 
la Baza de aprovizionare tehnico-ma- 
terială pentru agricultură, amplasată 
la Timișoara, acoperișul rampelor din 
depozitul central este prevăzut să 
se realizeze din plăci ondulate din 
azbociment. în locul clasicelor che- 
soane ; o altă modificare privește 
introducerea elementelor suple din 
azbopan la pereți și eliminarea pa
nourilor din beton armat. Deșigur, 
șirul exemplelor nu este epuizat.

— Aplicarea rapidă, în ritm susți
nut, a acestor noi soluții constructive 
impune însă și o adaptare a activi
tății constructorilor, în sensul reali
zării unor lucrări de înalt nivel ca

litativ, folosirii mai raționale a uti
lajelor de execuție și efectivelor de 
lucrători. Ce ați întreprins în acest 
scop ?

— Mai întîi, a fost revizuit șî Îm
bunătățit sistemul de pregătire a 
proiectelor de execuție, operație e- 
fectuată de compartimentul nostru 
de specialitate. Pe baza datelor fur
nizate refacem o serie de comenzi 
către producătorii noștri de materiale, 
reorganizăm depozitele de materiale 
și, bineînțeles, redistribuim pe șan
tiere mijloacele tehnice. șl echipele 
de muncitori. In al doilea rînd, acti
vitatea din bazele noastre de pro
ducție a fost adaptată „din mers", 
în scopul realizării de elemente de 
construcție ușoare, rezistente și ief
tine. Toate aceste preocupări sint 
legate de cele care urmăresc pregă
tirea din vreme a condițiilor normale 
de lucru pe timp friguros. Am men
ționat aceasta, deoarece nu pierdem 
nici o clipă din vedere obiectivul 
fundamental al activității : respecta
rea cu punctualitate a termenelor de 
punere în funcțiune planificate. Pen
tru ca acțiunea de reconsiderare a 
proiectelor să nu afecteze ritmul de 
execuție am luat o serie de măsuri 
suplimentare, dintre care, pe primul 
plan, se află întărirea asistenței teh
nice pe șantiere și repartizarea pen
tru inginerii și specialiștii trustului a 
unor sarcini direct productive, con
trolul permanent al stadiilor fizice 
atinse la toate lucrările din grafice, 
extinderea schimbului doi la cît mai 
multe categorii de lucrări.

Convorbire realizată de
Cristian ANTONESCU
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VIZITA DE LUCRU A TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUSESCU IN CAPITALA
(Urmare din pag. I)
toare, sufragerii, bucătării — felul în 
care întreprinderile producătoare țin 
seama de indicațiile date privind mai 
buna adaptare a mobilei la spa
țiul construit, la cerințele și exi
gențele locatarilor. In discuțiile pur
tate cu adjunctul ministrului econo
miei forestiere și materialelor de con
strucții, Ion Rîmbu, cu alți specia
liști, tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
constatat că, cu toate realizările me
ritorii ale industriei de mobilă, nu 
s-a ajuns încă Ia fabricarea în serie 
și în cantități satisfăcătoare a 
unui mobilier modern multifuncțio
nal, rațional dimensionat, care 
să contribuie la folosirea optimă ■ 
spațiilor locuibile.

S-a subliniat necesitatea sondării 
permanente a gustului și preferințe
lor cumpărătorilor în scopul fabri
cării unei mobile cît mai estetice, 
mai funcționale, care să contribuie 
la ridicarea gradului de confort al 
locuințelor.

— Să cereți mai des părerea gos
podinelor. a arhitecților, atit in ce 
privește forma și dimensiunile opti
me ale mobilierului, cit și dispune
rea acestuia în apartamente —. a 
spus tovarășul Nicolae Ceaușescu.

Preocuparea constantă a conducerii 
partidului și statului nostru, perso
nal a tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
pentru modernizarea continuă a in
dustriei, ridicarea gradului ei de efi
ciență a rezultat și din analiza fă
cută în cadrul vizitei la două uni
tăți economice importante din Ca
pitală — întreprinderea de cabluri și 
materiale electroizolante și „Electro- 
nica“. Constatările făcute și indica
țiile date în cadrul dialogului purtat 
cu ministrul industriei construcțiilor 
de mașini, loan Avram, cu specialiș
tii centralelor industriale de resort, 
cu ai unităților vizitate depășesc ca
drul local, ele fiind valabile pentru 
întreaga noastră activitate economică. 
Concluziile desprinse din această 
amplă analiză fundamentează, in 

fapt, într-o nouă viziune, modul și 
căile de sporire a eficienței econo
mice în întreaga activitate industria
lă in sensul creșterii generale a pro
ducției obținute pe aceleași supra
fețe, prin dotări suplimentare cu u- 
tilaje și o reorganizare mai rațională 
a fluxului de fabricație. In context, 
discuțiile la unitățile vizitate au scos 
în evidență posibilitățile largi de re
ducere a unor importante investiții 
prin renunțarea la noi construcții, ca 
și prin micșorarea dimensiunilor la 
cele prevăzute a fi realizate in con
tinuare, asigurîndu-se, totodată, dez
voltarea, diversificarea și extinderea 
producției pe baza folosirii mai efi
ciente a capacităților actuale. In 
acest sens, s-a subliniat necesitatea 
întocmirii, in toate unitățile, a unor 
studii care să permită o folosire in
tensivă, prin reamplasarea mașinilor 
și instalarea de utilaje noi, .a spa
țiilor construite, pentru utilizarea pe 
verticală a suprafețelor existente 
în hale.

In dialogul cu conducerea și ca
drele tehnice ale întreprinderii de 
cabluri și materiale electroizolante, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a fost 
informat că, prin indesirea utilajelor, 
prin noi amenajări cu cheltuieli 
reduse, a fost depistată și redată pro
ducției o suprafață de aproape 16 000 
mp. Intre altele, această acțiune a 
dus Ia renunțarea la unele lucrări 
de investiții în valoare de circa 20 
milioane lei.

Parcurgind secțiile principale de 
fabricație — cabluri telefonice și ca
bluri pentru energie — tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a indicat modali
tățile concrete pentru mai buna uti
lizare a spațiului, pentru montarea 
de noi utilaje și linii de fabricație. 
Secretarul general al partidului a 
recomandat ca următoarele creșteri 
ale capacităților de producție ale în
treprinderii să nu mai atragă după 
sine și noi construcții, evidențiind. în 
același timp, necesitatea aplicării ce
lor mai bune metode de montaj. De 
asemenea, s-a indicat ca mașinile și 
agregatele necesare noilor linii teh
nologice să fie realizate în cea mai 

mare parte prin autoutilare sau în 
cooperare cu alte întreprinderi din 
țară.

La întreprinderea „Electronica", 
unitate de elită a industriei noastre 
electrotehnice, au fost prezentate 
citeva din ultimele creații ale colec
tivului, între care televizoare porta
bile și aparate de radio complet 
tranzistorizate, cu o linie modernă și 
estetică nlăcută. Analizîndu-se pla
nurile de dezvoltare a unității in 
actualul cincinal a rezultat că, în 
urma studiilor făcute, producția ce 
urmează să fie atinsă la sfîrșitul 
anului 1980 va fi obținută pe supra
fețele actuale, fără a se ridica noi 
construcții. Mai raționala dispunere 
a utilajelor a determinat recuperarea 
unei suprafețe productive de 10 000 
mp, pe care se vor monta noi linii 
tehnologice.

Secretarul general al partidului a 
indicat continuarea acestei importan
te acțiuni, precum și intensificarea 
activității de cercetare cu scopul di
versificării gamei de televizoare și 
radioreceptoare, realizarea în țară a 
tuturor pieselor.

La ambele întreprinderi vizitate, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a indi
cat să se revadă întregul program de 
construcții pe această platformă, pen
tru diminuarea terenurilor destinate 
inițial unor obiective industriale și 
afectarea suprafețelor rămase libere 
construcțiilor de locuințe pentru 
muncitorii care lucrează in unitățile 
din această zonă industrială a Ca
pitalei.

întreaga vizită a relevat șl de 
această dată preocuparea constantă a 
secretarului general ai partidului 
pentru îmbunătățirea continuă a în
tregii activități economice, pentru 
stabilirea măsurilor menite să con
ducă la îndeplinirea în condiții 
cît mai bune a importantelor sarcini 
ce revin tuturor colectivelor de oa
meni ai muncii din hotăririle Con
gresului al XI-lea al partidului, pen
tru progresul general al patriei 
noastre. La întreprinderea „Electronica" La întreprinderea de cabluri și materiale electroizolante

PE SCURT DIN ȚARĂ
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Locuințe pentru minerii 
din Valea Jiului

La Petroșani, Uricani, Vulcan, 
Lupeni și Petrila au fost puse in 
acest an la dispoziția minerilor și 
familiilor lor peste 500 apartamente 
noi. De asemenea, la Vulcan și Uri
cani s-au construit noi creșe și gră
dinițe, iar la Petrila s-a dat în fo
losință un cămin pentru nefamiliști.

Pînă la sfîrșitul anului, alte 500 de 
familii din Valea Jiului se vor muta 
în locuințe noi în blocurile și cămi
nele muncitorești care se află in 
stadii avansate de execuție. (Sabin 
Ionescu).

In așteptarea oaspeților
După migăloase lucrări de restau

rare înscrise într-un amplu program 
de măsuri luat de municipalitate 
pentru reintegrarea în rețeaua ho
telieră a mai multor imobile din 
centrul orașului, care între timp pri
miseră alte destinații — recent, 
in Capitală, a fost dat în fo
losință hotelul „Capitol". Situat pe 
Calea Victoriei, în imediata vecină
tate a Casei Centrale a Armatei, 
hotelul dispune de locuri de cazare 
în camere confortabile, iar la par
ter de unități de alimentație publică. 
El se adaugă hotelurilor „Continen
tal" și „Minerva" care au fost date, 
de asemenea, în folosință în cursul 
acestui an. In felul acesta, împreună 
cu t noul pavilion construit în cadrul 
complexului sanatorial de la Oto- 
peni, rețeaua hotelurilor bucureștene 
și-a șporit capacitatea cu aproape 
700 de locuri de cazare și 800 de 
locuri în unități de alimentație pu
blică.

în momentul de față se lucrează 
intens la restaurarea și moderniza
rea altor unități hoteliere importan
te („Național", situat pe B-dul Re
publicii, „Splendid" — pe Calea Vic
toriei, în apropiere de Athenăe Pa
lace, și „Bulevard"), precum și la 
construirea hotelului „Flora", ampla
sat în parcul expozițional din Piața 
Scînteii, cu o capacitate totală de 
aproape 1 200 locuri de cazare și pes
te 1 800 locuri în unități aferente de 
alimentație publică, programate să 
fie date în folosință în cursul anu
lui viitor. (D. Tîrcob).

Universitățile 
cultural-știlnțifice 

din Caraș-Severin
Mai mult de 5 000 de siderurgiștl, 

mineri, constructori de mașini, fo
restieri din județul Caraș-Severin 
vor frecventa, in acest an, cursurile 
universităților cultural-științifice din 
Reșița, Bocșa, Anina, Caransebeș. 
Moldova Nouă, Oravița, Oțelul Roșu 
și din alte localități ale județului. 
Cele 200 de cursuri cuprind discipli

ne tehnico-științifice, legate de ac
tivitatea practică-productivă și ridi
carea pregătirii profesionale, politi- 
co-ideologică, inspirate din Progra
mul de făurire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate și înaintare a 
României spre comunism, cicluri de 
lecții de istorie, literatură română și 
universală, limbi străine, prelegeri 
pe teme de artă, cultură, civilizație 
contemporană și relații internațio
nale.

La rîndul lor, peste 4 000 de locui
tori ai orașelor și satelor gorjene 
vor fi cuprinși în cele 21 de uni
versități cultural-științifice ce acti
vează la Tg. Jiu, Motru, Novaci, Ți- 
cleni, Tg. Cărbunești și în alte loca
lități.

Piețe în noile cartiere 
ale Galațiului

Sub îndrumarea Direcției comerci
ale a județului Galați s-au înființat 
in ultimul timp, în orașul de reșe
dință al județului, noi piețe în car
tierele Țiglina și Bădălan, precum 
și o casă de comenzi la Șantierul 
naval Galați. O atenție deosebită a 
fost acordată pieței „30 Decembrie", 
piața centrală a orașului, unde au 
fost amenajate noi spații de vînzare. 
Tot aici s-au redat circuitului comer
cial noi spații prin dizlocarea unor 
birouri, magazii și depozite. Totali
tatea noilor spații comerciale puse 
la dispoziția cumpărătorilor in ulti
mul timp se apropie de 5 000 mp, a- 
ceastă problemă continuînd să se 
afle și pe mai departe în atenția 
factorilor responsabili ai comerțului 
gălățean. După cum ne spunea to
varășul Bucur Bloancă, directorul 
Direcției comerciale județene, în pri
mele 9 luni ale anului volumul de 
desfaceri de mărfuri prin comerțul 
socialist a fost depășit cu 42 de mi
lioane lei față de prevederile planu
lui. Față de aceeași perioadă a anu
lui trecut, s-au desfăcut prin co
merțul socialist un volifm de măr
furi mai mare cu 145 milioane lei. 
(Dan Plăeșu).

Unitate școlară complexă 
la Cluj-Napoca

Cei peste 600 de elevi ai liceului 
de informatică din Cluj-Napoca be
neficiază, începînd cu acest an, de 
un local nou, modern, cu 19 săli de 
invățămint și anexele respective. 
Laboratoarele au fost înzestrate cu 
aparatură de tehnică de calcul. Aici 
urmează să se instaleze un calcula
tor electronic de producție româ
nească, Felix C-32, la care elevii vor 
învăța să execute operații pe bază 
de comenzi făcute de unitățile eco
nomice. /

Noua unitate școlară va avea două 
internate, cu o capacitate de peste 
200 locuri, cantină, o sală de gim
nastică ș.a. La execuția lucrărilor 
de construcții elevii și cadrele di

dactice participă intens. (Alexandru 
Mureșan).

Studioul „Cine-astra“ 
din Brașov

La Brașov și-a început activitatea 
studioul județean de filme și monta
je foto artistice „Cine-astra". Acesta 
grupează în componența secțiilor sale 
pe cei mai experimentați operatori 
de filme și fotoreporteri din locali
tățile județului, care își desfășoară 
activitatea în cinecluburi, ziariști, 
scriitori, reprezentanți ai instituțiilor 
de cultură și artă, ai sindicatelor și 
organizației de tineret.

Noul studiou, care iși desfășoară 
activitatea sub îndrumarea comitetu
lui județean de partid, a și trecut Ia 
realizarea primelor obiective din 
planul său de creație : elaborarea 
unor filme cu caracter documentar, 
monografic privind unele unități in
dustriale, consemnarea pe peliculă a 
unor evenimente importante din via
ța politică și socială a județului, în 
vederea alcătuirii unei cronici fil
mate a actualului cincinal, organiza
rea unei consfătuiri cu reprezentan
ții tuturor cinecluburilor din cuprin
sul județului în vederea îndrumării 
activității acestora. (Traian Cătinces- 
cu).

La Mehedinți, 
45 noi terenuri de sport

La chemarea organizațiilor U.T.C., 
mii de tineri din județul Mehedinți 
se află angajați în acțiuni care se 
desfășoară sub deviza : „Cea mai 
bine gospodărită bază sportivă din 
județ". In perioada care a trecut de 
la începutul anului, prin munca ti
nerilor s-au efectuat lucrări de în
treținere și reamenajare la 181 de 
baze sportive din orașe și comune. 
Totodată, tinerii din întreprinderile, 
instituțiile și școlile județului au 
participat după orele de program și, 
mai ales, în zilele de duminică, Ia 
amenajarea a 45 noi terenuri de 
handbal, volei, tenis de cîmp, 
baschet, a unor piste de alergări și 
gropi pentru sărituri. (Virgiliu Tă
tarul.

Telecabina de la Bilea
A fost dată în exploatare teleca

bina- Bilea Cascadă—Bilea Lac, din 
masivul Munților Făgăraș. Traseul 
ei măsoară o lungime de 3 613 metri, 
fiind cel mai lung traseu de acest 
gen din țară. Capacitatea cabinei
este de 20 persoane, ea puțind trans
porta pe oră, într-o singură direc
ție, 160 persoane. întrucît drumul
între stația de plecare și stația de 
sosire se asigură în 7—8 minute.
Prin intrarea în funcțiune a teleca- 
binei din masivul Făgăraș se creează 
condiții și mai bune pentru accesul 
turiștilor într-o zonă de o nease
muită frumusețe. (Nicolae Mocanu).

(Urmare din pag. D
tă permanenta grijă a partidului 
pentru îmbunătățirea continuă a 
condițiilor de viață ale oamenilor 
muncii.

Se înfăptuiesc 
cu succes prevederile 

cincinalului
în această ultimă săptămină a lunii 

octombrie, tot mai dese au fost vești
le din industrie anunțind îndeplinirea 
înainte de termen a planului pe 10 
luni ale anului. Numărul întreprin
derilor care au obținut pină acum 
însemnate depășiri la o serie de sor
timente in ce privește producția fi
zică depășește 400, pe ansamblul in
dustriei producția suplimentară în- 
șumind peste 8 miliarde lei . (in pa
ranteză fie spus, această producție 
suplimentară reprezintă aproape ju
mătate din producția întregului an 
1938 — anul de vîrf al economiei 
României dinainte de război). Ce 
semnificație au aceste depășiri ale 
planului 1 înainte de toate, ele de
monstrează realismul planului cinci
nal, capacitatea creatoare a oameni
lor muncii, faptul că întregul nostru 
popor — și in primul rind eroica 
noastră clasă muncitoare — este ho- 
tărît să facă totul pentru a realiza 
prevederile cincinalului revoluției 
tehnico-științifice. Merită să reamin
tim, în acest context, că cin
cinalul a stabilit pentru industrie ni
veluri superioare celor înscrise in 
Directivele Congresului al XI-lea al 
partidului, ca urmare a descoperirii 
de noi rezerve interne de creștere a 
producției prin mai buna organizare 
a munciți prin extinderea mecaniză
rii și automatizării, ridicarea califi
cării ș.a. Iată că acum și aceste pre
vederi majorate sînt depășite, ceea 
ce' ate.stă perseverența cu care mun
citorii și specialiștii din industrie — 
știind că propria bunăstare se 
poate făuri numai prin muncă — ac
ționează, zi de zi, pentru punerea 
în valoare a noi și -noi resurse de 
creștere a producției și eficienței e- 
conomice.

încheind luna octombrie, chemarea 
adresată de partid tuturor colective
lor de muncă este desfășurarea unor 
eforturi susținute, în condiții de or
ganizare superioară a muncii, pentru 
ca in ultimele două luni ale anului 
să se obțină succese cît mai mari in 
toate domeniile activității produc
tive. In acest sens, un accent 
deosebit trebuie pus pe reali
zarea planului la toate sortimen
tele. in fiecare unitate, recupe- 
rîndu-se neîntîrziat unele rămî- 
neri in urmă care au apărut. Pla
nul poate fi considerat îndeplinit 
numai dacă s-au realizat integral 
prevederile la producția fizică, pre
cum și sarcinile de export.

O deosebită importanță are reali
zarea indicatorilor calitativi ai pro
ducției. Și in aeest domeniu s-au ob
ținut rezultate bune, in primul 
an al cincinalului actual. O dovadă 
a aprecierii nivelului tehnic și cali
tativ al produselor industriei româ
nești o constituie și numeroasele 

tranzacții comerciale încheiate eu 
prilejul Tirgului internațional Bucu
rești ce și-a închis porțile la începu
tul acestei săptămini — cu diverse 
firme străine privind livrarea de 
tractoare, mașini-unelte, utilaje 
tehnologice, centrale telefonice au
tomate, utilaj petrolier, televizoa
re, rulmenți ș.a. Creșterea pon
derii produselor cu înalt grad de pre
lucrare în totalul tranzacțiilor în
cheiate la această ediție a T.I.B. e- 
vidențiază capacitatea industriei 
noastre de a ține pasul cu realizările 
bune obținute pe plan mondial și, 
implicit, de a participa tot mai activ 
la schimbul mondial de valori mate
riale.

Ca un numitor comun al activității 
desfășurate pe atit de diverse fronturi 
ăle construcției socialiste în această 
ultimă săptămină se relevă, neîndo

rCRONICA SĂPTĂMiNIU
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ielnic. atitudinea înaintată față da 
muncă, patriotismul fierbinte, în- 
tr-un cuvint înalta conștiință socia
listă a celor ce muncesc din pa
tria noastră. Este, desigur, o dova
dă dintre cele mai elocvente a rod
niciei muncii educative desfășura
te de partid, a faptului că se ac
ționează ferm în spiritul Progra
mului de măsuri pentru apli
carea hotărîrilor Congresului al 
XI-lea al partidului și ale Con
gresului educației politice și al cul
turii socialiste în domeniul muncii 
ideologice, politice și cultural-educa
tive — a cărui dezbatere publică s-a 
încheiat in această săptămină și care 
urmează să fie aprobat de plenara 
Comitetului Central al partidului. 

În consens cu cerințele 
majore ale dezvoltării 

contemporane
Bucureștiul, a cărui reputație de 

gazdă ospitalieră a tot mai frecvente 
întîlniri internaționale este larg re
cunoscută, a oferit cadrul prietenesc 
al dezvoltării dialogului Ia nivel 
inalt româno-luxemburghez — în
ceput in urmă cu patru ani, 
prin vizita președintelui Nicolae 
Ceaușescu în Luxemburg și conti
nuat prin schimbul de păreri prile
juit de vizita în țara noastră, in a- 
ceastă săptămină, a marelui duce 
Jean al Luxemburgului. Fără îndoia
lă că rezultatele vizitei — care fac 
obiectul comentariului ce se publică 
în ziarul de astăzi — îmbracă sem
nificații ce depășesc sfera raporturi
lor bilaterale, ele reflectind contribu
ția constructivă a celor două țări la 
afirmarea tot mai puternică a unui 
spirit nou în climatul politic euro
pean, de înțelegere și rodnică conlu
crare intre națiuni.

Săptămîna care se încheie a fost 
marcată pe plan internațional prin- 
tr-un șir de evenimente semnifica
tive : Conferința constituțională a- 
supra Rhodesiei — ilustrînd in
tensificarea luptei popoarelor pentru 
lichidarea ultimelor vestigii ale co
lonialismului, pentru cucerirea de
plină a libertății și independenței ; 
încheierea reuniunii arabe la nivel 
înalt de la Cairo — care, prin rezo
luțiile adoptate, a dat expresie voin
ței statelor din această regiune greu 
încercată de a pune capăt războiului 
fratricid din Liban, de a ajunge la 
lichidarea focarului de încordare și 
conflict din Orientul Mijlociu ; ac
centuarea instabilității de pe piețele 
monetare occidentale și, în special, 
scăderea vertiginoasă a valorii lirei 
sterline — ca un reflex direct al cri
zei economice capitaliste.

□
In ce privește Conferința asupra 

viitorului constituțional al Rhodesiei 
se impune a fi relevat faptul că în
săși convocarea ei este profund eloc
ventă pentru noile evoluții de pe 
continentul african și. in general, din 
lumea de azi. In urmă cu numai 
cîțiva ani, o asemenea reuniune nici 
nu ar fi fost de conceput, drepturile 
poporului Zimbabwe, de 6 milioane, 
fiind cu aroganță negate de regimul 
rasist de la Salisbury și sprijinitorii 
săi ; liderii mișcării de eliberare na
țională ar fi fost aruncați în închi
soare — și în nici un caz acceptați 
ca interlocutori' la masa tratativelor 
de Ia Geneva. In acești ani, 
Africa a cunoscut însă adinei 
transformări revoluționare. Victo
ria popoarelor din Angola, Mo- 
zambic, Guineea-Bissau, Sao Tome 
și Principe a dus la restrîngerea 
terenului de acțiune a colonia
lismului, la continua izolare a regi
murilor rasiste din Africa australă. 
A cunoscut, în acești ani, o continuă 
intensificare lupta popoarelor împo
triva ultimelor bastioane ale opre
siunii coloniale și rasiale.

Conferința de la Geneva este, 
așadar, rezultatul direct al aces
tei lupte, al recunoașterii inter
naționale a necesității de a se 
realiza transferul puterii către popu
lația majoritară. Fără a anticipa 
asupra rezultatelor conferinței pro- 
priu-zise — mai ales că în jurul a- 
cesteia continuă să se desfășoare di
ferite manevre tinzînd la perpetua
rea rinduielilor rasiste — o concluzie 
se impune cu precădere : nimic nu 
va putea împiedica afirmarea drep
tului fundamental al poporului Zim
babwe de a se conduce singur, de 
a-și hotărî. în deplină libertate și in
dependență, propriile destine, în zi
lele noastre orice încercări de salva
re a pozițiilor și practicilor colonia
liste și rasiste fiind sortite eșecului. 

O dovedesc condamnarea cvasiuna
nimă a farsei „independenței" Trans- 
keiului, prin care regimul sud-afri- 
can încearcă să mențină apartheidul 
„oficializind" lagărele de concentrare, 
denumite, în limbajul rasiștilor, ban
tustane, hotărirea exprimată în re
zoluția adoptată de însăși Adunarea 
Generală a O.N.U. de a nu recunoaș
te, indiferent sub ce formă, așa-zisul 
„stat independent".

Actualitatea internațională In a- 
ceastă săptămină a fost în,egală mă
sură dominată de Conferința arabă 
la nivel inalt de la Cairo, consacrată 
situației din Liban, care, prin obiec
tivele sale, a constituit, de fapt, o 
prelungire a reuniunii de săptămină 
trecută de la Riad. Un element de 
bun augur îl reprezintă faptul1 că, 
odată cu încheierea acordului de la 
Riad, in Liban s-a instaurat treptat 
liniștea, încetarea luptelor fiind res
pectată pe ansamblul teritoriului li
banez.

Un pas pozitiv îl constituie, !n 
acest sens, înțelegerile de la Cairo 
privind garanțiile de menținere a în
cetării focului ca premisă , a reconci
lierii naționale. De o deosebită im
portanță pentru normalizarea situa
ției din această zonă sînt, de ase
menea, rezoluțiile în care se reafirmă 
angajamentul statelor participante la 
conferință de a salvgarda unitatea 
națională a Libanului, securitatea (i 
integritatea sa teritorială și de a re
fuza orice intervenție, sub indiferent 
ce formă, in afacerile interne ale a- 
cestei țări. Opinia publică internațio
nală a salutat cu satisfacție aceste 
înțelegeri, nutrind speranța că ele 
vor duce la asigurarea păcii in Li
ban, aceasta fiind in interesul gene
ral al popoarelor arabe.

Și. în această săptămină s-au înre
gistrat numeroase luări de poziție 
care reflectă preocuparea la scară 
mondială față de consecințele actua
lei ordini economice perimate istori
cește. O realitate atestată preg
nant de persistența fenomenelor 
de criză economică în lumea ca
pitalistă, ce și-au găsit în aces
te zile reflectare în agravarea 
instabilității monetare — cel mai 
ilustrativ exemplu oferindu-1 noua 
„cădere" a lirei sterline — în creș
terea continuă a șomajului. Știri 
de ultimă oră anunță că țările Pieței 
comune se pregătesc să intre în iarnă 
cu circa 5 milioane de șomeri, cifre 
record înregistrîndu-se și în S.U.A. 
și alte state capitaliste. In acest sens, 
dezbaterile reuniunii „Clubului de la 
Roma" converg în a evidenția că 
restructurarea relațiilor economice 
internaționale, instaurarea unei noi 
oțdini economice constituie o cerință 
stringentă a actualității, aceasta fi
ind atît în interesul țărilor în curs 
de dezvoltare, cjt și al celor dezvol
tate.

Este un motiv de satisfacție că în 
această problemă, ca și în toate cele
lalte mari probleme ale. actualității, 
soluțiile preconizate în diverse fo
ruri internaționale concordă cu pozi
țiile principiale, cu ideile promovate 
pe arena internațională de partidul 
nostru, de România socialistă — ceea 
ce atestă caracterul lor realist, con
structiv, in consens cu marile cerin
țe ale epocii.

Viorel SA1AGEAN 
Dumitru ȚINU

La poarta de vest a Pa
triei. în plină câmpie, 
platforma industrială a 
Oradiei este o constelație 
de beton armat ctitorită 
integral în regimul nostru 
sub pecetea de lumină a 
ultimelor două cincinale. 
Aici nu este nimic vechi. 
Nici întreprinderile, nici 
oamenii, și nici măcar pă- 
mîntul. Pămîntul, altădată 
hașurat de bălți, este acum 
asanat sistematic și acope
rit de fabrici, de blocuri 
moderne, de spații verzi. 
Oamenii și întreprinderile 
stîrnesc. la rîndu-le. acea 
bucurie, acea mindrie to
nică a tinereții, a primeni
rii care definește astăzi 
toate zonele patriei socia
liste.

In constelația Industria
lă din demarginea de vest 
a orașului de pe Crișul 
Repede. „întreprinderea de 
accesorii pentru mijloace
le de transport" (I.A.M.T.) 
este unul din exemplele 
definitorii ale tinereții per
petue, cu toate că munci
torii care s-au căsătorit în 
anul nașterii ei (1951) își 
sărbătoresc nunta de ar
gint. Dar fabrica, după 
naștere, s-a mutat, s-a re
profilat gi abia din 1970, 

deci de numai 6 ani. s-a 
stabilit pe producția ei ac
tuală. Dar și producția ac
tuală de adevărate bijuterii 
de oțel, adevărate desfă
tări ale mecanicii fine, este 
cu totul alta, cantitativ 
și calitativ, decît cea din 
urmă, să zicem, cu numai 
un an de zile.

Ceea ce m-a impresio
nat de la prima vedere 
este că prin curtea, de 
fapt prin parcul uzinei, nu 
umblă nimeni, de parcă 
întreaga uzină ar fi in re- 
paos. Gheorghe Măduța, 
directorul uzinei și unul 
dintre inginerii cei mai 
de ispravă ai Bihorului, 
pămîntean de-al meu, pe 
care-1 cunosc de copil, 
îmi spune că aici este un 
procentaj excelent de sta
bilitate a cadrelor. Cine se 
piimbă și chiulește nu-șl 
află locul în întreprindere, 
nu prin poruncă de la di
recțiune. ci prin igiena 
socială a colectivului. Dis
ciplina este aici o lege li
ber consimțită, dar de fier, 
muncitorească în sensul 
tulburător de frumos al 
cuvîntului. Viața de par
tid, de U.T.C.. de sindicat 
acționează prin articulații 
sincronice și imprima pro

cesului de producție armo
nia și robustețea unui or
ganism sănătos și inteli
gent.

Pentru a numi metaforic 
ce se produce la I.A.M.T. 
Oradea, un reporter de la 
Televiziunea Română a 
apelat la un vers emines
cian : „Tot ce mișcă-n țara 
asta". Iar în acest vers sînt 
cuprinse piese pentru toate 
mijloacele de transport. 
Or. tocmai acest păienjeniș 
frumos, aceste ligamente 
cu cuprinsul țării și cu 
toate țările și continentele 
în care exportăm mijloace 
de transport, au ecou pro
fund in conștiința civică a 
oamenilor de la I.A.M.T. și 
le stirnesc o dăruire exem
plară. un spirit inventiv 
mereu îmbogățit și o dis
ciplină atit de imperios 
neoesară. Aici, eroul po
zitiv. eroul reportajelor 
este uzina vie, cum o nu
mea Sahia — colectivul. 
Angajamentul se ia tot in 
raport cu masa de oameni 
ai muncii : cel puțin unu 
la sută din întregul colec
tiv să devină inovator. Și 
cifra a fost depășită. Mun
citorul Emanoil Covaci, 
secretarul de partid de La 
organizația numărul 6, a

telier SR bandă, ane 15 
inovații dintre care i-a ră
mas la inimă prima nitui- 
re mecanică prin presă, 
din 1972 — azi depășită, 
firește, dar pe atunci foar
te eficace. De numele Iul 
se leagă și o inovație pen-

Eroism ?
Nu, firească datorie
------------------ Reportaj de Al. ANDRIȚOIU --------------------

tru macaralele de ridicat 
La autovehicule, inovație de 
care se leagă o intimplare 
comică. Informați că un 
număr de 20—30 de maca
rale de acest fel stat rebu- 
tate. tovarășii, de la cen
tru s-au inspăimintat și 
au tras la răspundere fa
brica. crezind că e vorba 
de ditamai macarale enor
me. Cînd colo este vorba 
de macarale liliputane de 

ridicat geamurile la auto
vehicule (întreprinderea 
produce circa 28 000 anual). 
Citeva exemplare se aflau 
pe biroul directorului Mă
duța...

Intrebîndu-1 cu tact ga
zetăresc pe maistrul Ema- 

noii Covaci dacă dintre 
cei 150 de muncitori din a- 
telierul său poate sâ-ml 
citeze citeva figuri pro
eminente — după o lungă 
chibzuială mi-a spus că nu 
poate. Toți sînt buni. Și 
toți au dacă nu o inovație, 
măcar o contribuție la 
îmbunătățirea unui proces 
de producție. De la Ale
xandru Rațiu, de 52 de 
ani. la tînăra Ana lacob 

de numai 20. Dovadă este 
că, in numai trei zile, 
muncitorii din secție au 
mutat toate utilajele in
tr-un alt atelier, pentru a 
face Ioc acolo unei secții 
noi — treabă pentru care 
se calculase o muncă da 

cel puțin o lună de zile 
Numai și numai pentru ca 
producția să nu stagneze.

— Cum ai procedat ?
— Le-am spus că un caz 

similar s-a intîmplat tn- 
tr-un alt centru industrial 
al țării, așa cum am citit 
eu in presă. Și că acțiunea 
muncitorilor de acolo a 
fost considerată, pe deplin 
temei, un act de eroism. 
Numai că in locul amintit 

perioada de mutare a uti
lajelor a fost mult mai 
lungă.

— Deci aici aotul de 
eroism a fost mai înalt ?

— N-a fost mai înalt. 
Simt altele si mai înalte. 
Toate actele de eroism 
sînt înalte. De fapt eu nici 
nu i-aș spune eroism.

— Dar cum i-ai spune 7
— Simplu : datorie.
Modestia, ca totdeauna, 

îmbracă haine de lucru. 
Aflu că la I.A.M.T.. prin 
forța de educare a colecti
vului. Teodor Cuc. acum 
de 36 de ani, a ajuns de 
la condiția de om de ser
viciu la cea de maistru 
principal La sculărie și se
cretar de partid. El este 
capabil să rezolve proble
me grele chiar dacă inițial 
nu le cunoaște. Are, din
colo de cunoștințe tehnice, 
și un spirit inventiv de 
excepție dublat de o tena
citate demnă de urmat. 
De fapt, imi spune direc
torul. la I.A.M.T., cînd se 
pune la cale un lucru 
mare, rezolvarea unei pro- 
bleme-cheie. nu sînt che
mați mulți șefi, ci numai 
un mănunchi de muncitori 
și tehnicieni de ispravă. Ei 
rezolvă fotul ireproșabil 

și-n termen record. Așa, 
de pildă, o mașină de in
jectat importată din străi
nătate pe valută, care nu 
s-a putut realiza în tară 
de către unități de specia
litate cu materiale specia
le, a fost realizată aici.

Cu asemenea oameni de 
aleasă frumusețe morală, 
toate cele peste 450 de 
produse fabricate In 1976 
la I.A.M.T. au fost asimi
late cu forțe proprii și 
prin buna colaborare cu 
întreprinderile din județ 
și din țară, fără licențe a- 
duse prin import. în con
textul actualului cincinal 
al revoluției tehnico-știin- 
țifice, întreprinderea oră- 
deană intră, așadar, cu un 
palmares de cei mai buni 
auguri.

Frumusețea palmaresu
lui mereu crescînd de la 
I.A.M.T. Oradea o subli
niază în plus complexita
tea procesului său tehno
logic. Este cea mai mare 
din județ. ea acoperind 
sectoare de construcții de 
mașini, de metalurgie și 
chimie. Deci greutăți în 
plus care nu au debusolat 
ci au încins în plus voința 
plenară de autodepășire și 

de continuă reprimenire • 
puterilor creatoare. O tra
diție de un sfert de veac, 
concentrată în ultimul de
ceniu, a creat noua, co
munista noblețe a obliga
ției. Evoluind consecventă 
cu sine. întreprinderea a 
ajuns să cucerească în 
1975 „Drapelul roșu de 
întreprindere fruntașă pe 
ramura construcțiilor de 
autocamioane și turisme".

E adevărat că toate a- 
ceste succese se repercu
tează fericit în viața oa
menilor muncii. Fabrica 
devine micul lor oraș în 
care au un cămin pentru 
nefamiliști cu 304 locuri, 
o cantină, o grădiniță de 
copii cu 150 de locuri șl 
locuințe în 100 de aparta
mente.

De la romantica și atît 
de bine aleasă concluzie, 
potrivit căreia tot ce mișcă 
mecanic în țară : pe uscat, 
pe ape si-n aer pleacă de 
aici cite ceva — ia rea
lismul veacului XX. Nu-1 
așa, umbră de aur a lui 
Mihail Eminescu ? Nu-i 
așa, oameni vrednici ai a- 
cestei prestigioase între
prinderi ? Nu-i așa. prie
tene Gheorghe Măduța |
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O mină veche din Ma
ramureș ar fi urmat să se 
închidă. Se considera că 
zăcămîntul pe care-1 ex
ploata de sute de ani e 
secătuit. Dintr-o dată însă, 
atmosfera de molcomă re
semnare ce se instalase 
printre mineri a fost tul
burată. în această mină, 
care după toate datele își 
trăia ultimele zile, își fă
cuse apariția un inginer 
tinăr și cu idei insolite. El 
a înfruntat deschis și cu
rajos specialiști cu mulți 
ani de experiență, afirmînd 
că rezervele n-au fost cer
cetate destul... Că mina în
săși ar trebui organizată 
altfel...

Asta a fost în urmă cu 
șapte-opt ani.

Iată părerile de azi ale 
specialiștilor despre acel 
inginer.

Nicolae URDAR, director 
al Centralei minelor și me
talurgiei neferoase Baia 
Mare : 
Liviu POP 
necesitatea 
tivității la 
mai puține 
exploatării 
cămîntului. 
optau pentru 
preferențială, ceea ce ar fi 
însemnat abandonarea unor 
minereuri cu o concentra
ție mai mică, dar foarte 
prețioase pentru noi. După 
părerea acelor specialiști, 
mina ar fi trebuit închisă. 
Meritul lui Pop este că nu 
a cedat acestor tendințe și 
în felul acesta mina Herja 
a intrat într-o activitate 
normală...**.

Gheorghe DUMITRESCU, 
inginer miner la aceeași 
centrală : „Cind e vorba de 
inginerul Liviu Pop, «jos 
pălăria !». îl stimez mai 
ales pentru consecvența cu 
care urmărește înfăptuirea 
unei idei înaintate, cu toa
te că acolo unde se aplică 
ea nu e nici cald, nici 
comod".

o extinde pe orizontală, 
este, bineînțeles, de dome
niul tehnicii miniere. Dar, 
în contextul dat, ea avea 
implicații mari economice, 
administrative și chiar 
morale... Aș zice chiar că 
implicațiile morale consti
tuiau atunci problema cea 
mai... complicată. Puțină 
tehnică : mina se dezvolta
se în adîncime, pe 15 ori
zonturi, în jurul unui puț 
central. Un orizont în
seamnă un fel de etaj. A- 
veam deci 6 orizonturi dea
supra cotei zero la care ne 
aflăm acum și nouă în a- 
dincime. Asta presupunea 
o funcționare greoaie. Pen-

Mi-a trebuit ceva timp ca 
să pricep motivul : era de 
ordin moral. Sau adminis- 
trativo-moral. El conducea 
un sector de mină care se 
întindea pe cîteva orizon
turi. Cînd, într-o zi, 
spus : de mîine 
orice activitate la orizontul 
cinsprezece, omul s-a vă
zut în fața unei situații noi 
pentru el. Trebuiau pără
site lucrări Începute, locuri 
cunoscute, un mecanism de 
producție care, de bine de 
rău, funcționa... Cum va 
face el planul fără atîtea 
abataje din care urma doar 
să extragă minereul 7 Să 
înceapă abataje noi 7 „Să

i s-a 
incetezi

neferoase
„Ideea inginerului 

a plecat de la 
concentrării ac- 
mina Herja pe 
orizonturi și a 

integrale a ză- 
Unii specialiști 

exploatarea

Bătălia pentru nou
începe

cu tine însuți

— Practic, v-ați așezat 
împotriva curentului — 
i-am spus. Nu v-ați gîndit 
că raportul de forțe nu vă 
era favorabil 7

— Nu m-am gîndit la 
nici un raport de forțe. 
M-am gîndit că mina ar 
mai putea să trăiască și să 
aducă incă mari foloase. 
Mi-am zis că adevărul e 
întotdeauna mai tare și că 
merită să te bați 
el. Mai știam 
nouă, oricît de 
nu s-a instalat 
de la sine, ci 
urma unei bătălii, 
tunci am început...

— Ideea 
era o idee 
nică 7

— Ideea 
activitatea 
puține orizonturi, dar de a

pentru 
că o idee 
valoroasă, 
niciodată 

numai în 
Și-a-

dumneavoastră 
de natură teh-

de a restringe 
minei pe mai

tru fiecare orizont era ne
cesară o gospodărie tehni
că proprie : stații de com- 
presoare, șine de cale fe
rată, sisteme de aeraj etc. 
Fiecare orizont exploa
ta, cu o productivitate 
mică, zăcămintele din ju
rul puțului. Or, eu eram 
convins, din experiența 
mea de la alte mine de a- 
celași fel, că există filoane, 
poate mai mici, dar există 
și mai departe. Și că ar 
fi cu mult mai economic 
să ne mărginim la citeva 
orizonturi, să introducem 
acolo utilaje și stații pu
ternice și să pornim o 
exploatare de anvergură a 
tuturor filoanelor întîlnite 
pe orizontală. Am făcut un 
studiu și am explicat to
tul... Au fost specialiști 
care s-au împotrivit. Dar 
am avut noroc. Conducerea 
centralei m-a înțeles din 
capul locului și m-a spri
jinit. Să vedeți însă ce lu
cru interesant 1 — am în- 
tilnit opoziția cea mai 
drastică din partea unor 
mineri de aici. Adică toc
mai a acelora în ajutorul 
cărora venea ideea mea...

— N-au înțeles despre 
ce e vorba 7

— Unii n-au înțeles și 
pe aceia i-am... înțeles și 
eu. Dar cînd, de exemplu, 
se opune un șef de sector, 
un om care știe meserie cît 
șapte, asta, vedeți dum
neavoastră, te poate deruta.

lăsăm pe luna viitoare, to
varășe director !“. Nu pu
team să cedez nici un pas.

Luna 
încă 

că se 
Si a-

„Nu 1 De mîine !“ 
viitoare îi „retezam1* 
un orizont. Simțeam 
sufocă de... supărare. . 
tunci îi explicam. Consta
tam însă, într-un tîrziu, că 
explicațiile mele erau de 
prisos. Știa totul. înțele
sese de mult. Alta era pro
blema : a învingerii obiș
nuințelor, a rutinei.

Inginerul ne-a istorisit 
apoi că asemenea confrun
tări au mai avut loc și că 
nu puține au fost momen
tele cînd era tentat să ce
deze. A fost însă ajutat de 
comuniști să-și ducă ideea, 
cu consecvență, pînă la ca
păt și cit mai repede. Cu- 
rînd au fost găsite filoane 
de existența cărora nu 
se știa, activitatea minei 
a devenit rentabilă. Ideea, 
nouă, poate chiar revo
luționară, a inginerului 
Liviu Pop a rodit mai 
devreme decît se aștepta 
el însuși. Pentru toți, ro
dul acesta a fost răsplata. 
Răsplata pentru efortul re
organizării, pentru puterea 
de a-și redimensiona acti
vitatea biciuindu-și propria 
comoditate. Pentru că a fi 
revoluționar înseamnă, in 
primul rind, a fi revolu
ționar față de tine insuți. 
Propriei laie ființe să-i 
impui o nouă realitate, un 
făgaș nou.

— Firește că au existat 
și riscuri — continuă Li
viu Pop. Dar cine nu riscă 
nu cîștigă. Aveam, 
xemplu, convingerea 
orizontul plus 
filoane noi. 
săparea unei 
versale care 
întâmpinarea 
leria a mers 
tru... Apoi 
douăzeci... Și- nimic. Cine
va s-a apucat atunci și a 
trimis o scrisoare, un bine
voitor... Eu nu sînt supă
rat pe el pentru că am și 
acuma convingerea 
bune 
Altceva mă miră : 
făcut-o pe față, 
vorbit în ședințele 
sau că n-a venit la orga
nizația de partid. Scrisoa
rea, trimisă unor foruri, 
vorbea despre cheltuielile 
destul de mari făcute pen
tru săparea acelei galerii 
care „nu ducea nicăieri...". 
Și, firește, s-a declanșat o 
binemeritată anchetă... Dar 
tocmai atunci ' cînd era 
gata-gata să fie oprite lu
crările, la o nouă pușcare, 
galeria a intrat într-un fi
lon zdravăn...

— Noroc 7
— Ziceți-i 

Problema este 
pierzi nădejdea, să insiști, 
să stai drept în fața vieții, 
orice ar fi. 
filonul acela 
pe acolo... 
mult, să fi 
lături... Dar 
risc. Dacă 
alta nu se î 
filonul prețios răminea pe 
veci îngropat sub munte.

— Adică, dacă ești sigur 
pe o idee a ta, nimic să nu 
te descurajeze, să o duci 
la izbîndă, cu orice preț 1

— Cam așa. în orice caz, 
e nevoie de multă recepti
vitate față de ideile noi, 
față de ideea de a înnoi...

„Ideea de la Herja a 
proliferat — ne mai 
spune directorul centra
lei. Asemenea acțiuni se 
desfășoară acum și la mi
nele din Cavnic, Săsar, 
Nistru, Ilba, Borșa. Știți cu 
ce se soldează, în bazinul 
minier maramureșean, apli
carea metodei de exploata
re integrală, pe orizontală, 
a zăcămintelor 7 Se pre
văzuse acum 6—7 ani ca 
minele să fie adîncite cu 
cite un orizont. Asta în
semna, bineînțeles, investi
ții. Renunțîndu-se la aceste 
adînciri, s-a realizat o mare 
economie. Geologii au în
ceput acum să gindească 
altfel...".

Totul de la o idee. Dar 
idee revoluționară.

de e- 
că la 
există 
dispus 
trans-

șase
Și am 
galerii 
să meargă in 
filonului. Ga- 
doi metri, pa- 

paisprezece,

intenții a
că din 

făcut-o.
că n-a 

că n-a 
noastre

cum vreți, 
să nu-ți

Eu știam că 
i trebuie să fie

Puteam, cel 
nimerit pe a- 
riscul răminea 
eșua galeria, 

mai săpa. Iar

o

Miliai CARANF1L 
Gheorghe SUSA

NICI MUNCĂ FĂRĂ PÎINE,

NICI PÎINE FĂRĂ MUNCĂ

„...Ca pomul roditor"
Pîinea de fiecare zi nu-i pîine 

dacă e dobîndită pe furiș ori e 
de căpătat. în cel mai bun caz, e 
pomană. Și pomana umilește omul 
vrednic. Sațul mesei, cum metafo
ric se exprimă lumea de la țară, 
la fel ca și cinstea mesei, adică 
pîinea propriu-zisă, n-ai cum altfel 
o dobîndi decît cu grijă și oste
neală. cu încordarea brațelor și 
sudoarea frunții.

De bună seamă, nu ne-am năs
cut și, mai ales, nu trăim pentru 
ca, pur șl simplu, să mîncăm. Mun
ca n-o putem socoti de aceea, ele
mentar, doar mijloc de existență. 
Ea este un act definitoriu care 
conferă ființei umane mîndria ca
pacităților sale constructive ; prin 
sensul și noblețea ei, munca a 
fost socotită de 
strămoșii străbu
nilor noștri și ră- 
mîne pînă azi 
temelia gloriei. 
Dacă prețul real 
al muncii e, după cei vechi, vir
tutea și știința și dacă nimic nu 
există care să nu poată fi cucerit 
printr-o muncă perseverentă și 
printr-o grijă mereu trează- și a- 
tentă, atunci, într-adevăr, omul — 
chiar dacă el însuși a făcut aceas
tă afirmație — este stăpînul crea
ției. Cei care guvernează întregul, 
uriașul volum al muncii creatoare, 
conferindu-i calitate și sens, sînt 
oamenii. „Ce capodoperă e omul ! 
— exclama Shakespeare. Ce nobil 
in acțiune 1 Ce infinit în facul
tăți ! Cit de expresiv și de admi
rabil în formă și mișcare ! Cît de 
asemănător în concepție unul 
Frumusețea lumii ! Modelul 
vîrșit al ființelor 1“

De 
rășul 
tarea 
sului 
turii
muniștii, ne propunem, de 
să venim — dacă se poate spune 
astfel — în sprijinul naturii, care a 
sintetizat în om forma superioară 
de organizare a materiei, acționînd 
prin toate mijloacele pentru stimu
larea însușirilor celor mai nobile 
ale acestuia, pentru dezvoltarea 
sensibilității sale, a dorinței și vo
inței de autodepășire, pentru am
plificarea continuă a cunoașterii

pro-

să 
Din 

au 
la

sale, pentru împlinirea visurilor 
sale celor mai cutezătoare de 
greș, dreptate și fericire".

Din roadele muncii drept e 
aibă parte cei care muncesc, 
păcate, după cum știm, mai 
însă și alții (nu mă gîndesc
copiii cei mici, la cei neputincioși 
ori la bătrinii care-și merită odih
na după o viață de muncă) oa
meni care, deși nu sînt refractari 
față de ceea ce realmente se în
făptuiește, cu zel și rîvnă, cu pri
cepere și talent, sînt lăsători și
lincezi, indiferenți și trîndavi. E
vorba de acele soiuri de ființe 
care-și poartă făptura pe hudițele 
satelor sau bat berbunca pe străzi, 
reazimă pereții bufetelor sau lus
truiesc scaunele

însemnări de Ion ISTRATI

zeu I 
desă-

tova-altfel, așa cum spunea 
Nicolae Ceaușescu în cuvîn- 
ținută la încheierea Congre- 
educației politice și al cul- 

socialiste, „în esență, noi, co- 
fapt,

barurilor ; de fel 
de fel 
langii 
crescuți 
turi, de 
în fine, 
social care trăieș

te de pe urma muncii altora, întâr
ziind ori amînînd, ori pur și simplu 
refuzînd, sub un pretext sau altul, 
să se apuce .cumsecade de lucru, 
să pășească în chip onest pe ca
lea unei îndemînări, a unei me
serii.

Munca, pentru cei mai mulți, 
pentru imensa majoritate — cum 
nu e greu de înțeles — este o ne
cesitate și o valoare de bază, fără 
de care existența noastră n-ar 
avea nici o noimă. Iată de ce în
drăznesc să zic : ce-ar fi dacă ce
lor deprinși să trăiască din nemun- 
că le-am da nu de mîncare, ci în
demn la muncă 7 Ar fi drept ! Și 
frumos, și moral ! Am dovedi — 
prin cite mijloace avem la înde- 
mină, și prin temei de lege care 
garantează un interes social gene
ral, că stă în puterea 
toate mai sus-amintitele 
umane să fie ajutate 
raport cu aptitudinile 
spectivele pe care le are să devină 
fără zăbavă oameni în rînd cu lu
mea. Sau, cum ar spune o veche 
vorbă din popor, fiecare să fie 
capabil de a deveni „om munci
tor, ca un pom roditor". Cum 
uman este să muncești, uman este, 
cred, să avem o lege în stare să-1 
ajute, să-i ceară fiecăruia să mun
cească.

de chiu- 
cocoliți, 

in alintă- 
acel soi, 
de vise

noastră ca 
specimene 
fiecare in 

și cu per-

Risipitori
ai propriei tinereți

Două fotografii din locuri di
ferite, din profesii diferite, cu oa
meni diferiți. Imaginea din stin
gă reprezintă un moment obiș
nuit la „Automatica" : pregătirea 
ștafetei. Mai exact : o dispută 
creatoare, firească pentru lumea 
in care se nasc „bijuteriile tran
zistorizate", dispută condusă de 
maistrul Vasile Vecerdea și a- 
vind drept protagoniști pe tine
rii Aneta Dumitru, Marin Dumi
tru, Doina Șerban, Florea Cor- 
beanu. Chipurile din secvența 
fotografică din dreapta se reco
mandă singure prin zîmbetul ce 
luminează obrazul textilistelor 
Tudora Ivan, Lenuța Minea, Ma
ria Hie, Niculina Sasu de la F.R. 
—București, unitatea 2. Este lu
mina dată de lucrul bine împli
nit și frumos. Deși diferite, cele 
două fotografii sint legate trainic 
prin aceeași tonică și firească 
satisfacție. Este satisfacția pe 
care ți-o dă numai munca dem
nă, hărnicia utilă. Munca aflată 
la temelia existenței noastre de 
fiecare zi.

Foto : S. Cristian

— Nu mai încercați, 
că nu e nimeni acasă. 
Dacă veneați cu cîteva 
minute mai înainte o 
găseați pe Lili. De abia 
ce-a plecat în oraș...

— Poate s-o fi dus la 
lucru...

— Lili, la muncă 7 ! 
Bună gluma. Părinții ei 
sînt oameni excepțio
nali, muncitori : fata 
cea mai mare lucrează 
și ea și urmează și li
ceul la seral. Numai cea 
mică...

Pe Lili am găsit-o la 
patiseria „Nectarul" în 
fața unei ceșcuțe de ca
fea și trăgînd alene din
tr-o țigară. Era ora 12. 
Aveam temerea că dis
cuția cu această fată 
înaltă, cu ochi mari, 
adumbriți de gene ri- 
melate cu grijă, cu 
unghii bine lăcuite, va 
debuta penibil. Dar tea
ma ne-a fost spulbera
tă de degajarea cu care 
ne-a răspuns imediat :

— Mi s-a mai dat 
peste nas că nu mun
cesc. E adevărat, am 23 
de ani și din ’74 nu 
mai lucrez nicăieri.

— Părinții dumitale 
muncesc, sora mai mare 
la fel...

— Știu, știu... 
din cauza asta, mă 
la cap toată ziua.

— Ai citit sau ai 
zit de un proiect de 
ge privind încadrarea in 
muncă 7

— Am auzit eu ceva- 
ceva. Dar am crezut că 
vor ai mei să mă spe
rie. Nu, serios, e adevă
rat 7 Ei, atunci o să-ml 
dea și mie 
ca lumea, că 
gați !

Mentalitate 
Vede imediat 
ții au ceilalți 
ea. dar nu și propriile 
sale obligații față da 
ceilalți, față de societa
te și, implicit, față de 
ea însăși. Dar să reve
nim la discuția noaștră 
cu Vasilica (Lili) :

— Pînă acum nu ti 
s-a oferit 7 1

— O, ba da. 
mi-a convenit, 
clase, și v-am 
vreau ceva mai

între două 
de țigară și 
bitură de 
cum să priceapă că nu 
există muncă „curată" 
șl muncă „murdară", ci 
doar muncă cinstită șl 
demnă ; că doar ne- 
munca murdărește și în
tinează.

Desigur, pentru faptul 
că un tînăr sau altul nu 
face nimic, irosindu-și 
frumoșii ani ai tinereții 
într-un trai dezordonat, 
se fac vinovați în pri
mul rînd cei în cauză. 
Sînt oameni în toată 
firea, cu discernămînt, 
știu foarte bine că exis
tența în societatea noas
tră se L.i.___ 1_ X „„
munca cinstită. Dar tot 
atât de 
faptul 
răspundere pentru rătă-

cirea acestor tineri o 
poartă și alti factori 
chemați să contribuie la 
formarea și educarea ti
nerilor pentru viață. Să 
luăm de pildă organiza
ția U.T.C.

— Mai sînt și cazuri ca 
cel înfățișat de dv., re
cunoaște primul se
cretar al comitetului 
municipal U.T.C., tova
rășul Mugurel Beloiu. 
Este foarte adevărat că 
n-avem o evidență 
exactă a lor, dat lunar 
ne întîlnim cu tineri ce 
nu muncesc și pe foar
te mulți am reușit să-i 
determinăm să se înca
dreze în muncă. Se 
vede treaba însă că nu 
izbutim să cuprindem 
toate problemele...

Nu ne-am oprit la or
ganizația de tineret pen
tru că ar fi singurul

anchetă 
socială

Și ei, 
bat

au- 
le-

un serviciu 
sint obli-

tipică, 
ce obliga- 

față de

Dar nu 
Am 10 

spus că 
curat...
fumuri 

o sor- 
cafea n-are

întemeiază pe

adevărat este și 
că o parte din

factor educațional vino
vat. Este însă o reali
tate că în unele locuri 
organizația U.T.C., o- 
cupîndu-se cu respon
sabilitate de educarea 
și formarea tinerilor în 
școli, cămine, la locul 
de producție, la locul de 
calificare etc. — ceea 
ce este foarte bine — 
uneori neglijează sau, 
mai bine-zis, îi scapă 
din vedere tocmai pe ti
nerii care nu muncesc. 
După cum s-a văzut, în 
unele locuri nici măcar 
nu există o evidență a 
acestora ; pe Vasilica, 
bunăoară, de 2 ani or
ganizația de tineret n-a 
mai întrebat-o ce face. 
Or, tocmai în direcția 
reintegrării acestor ti
neri în circuitul normal 
al muncii și vieții se 
cere depus un efort a- 
parte din partea colegi
lor de generație, repre- 
zentați de organizația 
lor revoluționară.

Uneori, viața parazi
tară, cu universul ei 
îngust și fără idealuri, 
produce asemenea gra
ve dereglări și tulburări 
de comportament. încit 
atrofiază pînă și cele 
mai firești sentimente 
omenești...

...Este ora 15. Sunăm 
la apartamentul 46. din 
blocul 44 de De strada 
Baraolt. Ne deschide o 
femeie In vîrstă, cu 
mișcări greoaie. Pe chi
pul. ei suferind trece o 
undă de amărăciune 
cînd află că vrem să 
stăm de vorbă cu Mi
hai Pavel, fiul dlnsei.

— Poftiți. Cred că e 
în baie...

Un apartament de 
două camere, mobilat 
modest, dar strălucind 
de curățenie. Camera 
„băiatului" — cu o vi
trină „decorată" cu sti
cle de băuturi, cîndva 
pline — are patul ne- 
strîns

— Abia s-a sculat, se 
scuză mama.

Din baie își face apa
riția în pijama și cel p< 
care-1 căutam : un bă
iat înalt, cu ochii um- 
flați de somn, dar cu 
părul lung, înfoiat d- 
parcă atunci ar fi ieși 
de la coafor. Are 27 d: 
ani, e sănătos tun, șofe' 
de meserie, dar...

— încă n-am găsit d' 
lucru. Sînt In anga 
jare...

— Ca șofer, n-ai găsi 
de lucru 7 1 Dacă vre; 
în cinci minute, orie 
întreprindere te primeș 
te — îi spunem.

Flăcăul cît 
bate imediat 
gere.

— De 8 ani 
minte că e în 
tovarășe, adaugă mam; 
S-a învățat așa, cîr.< 
toată lumea muncește..

Un : 
răstit 
gura . .
nată medical.

— îmi zice să-1 dau 
100 de lei, să se ducă sr 
se angajeze — poves
tește femeia mai de
parte. îi dau și vine 
a doua zi și cu banii 
cheltuiți și fără serviciu 
Zice că 
Dacă îi ; 
răstește 1 
scuzați, 
dar de 
înjură 
bate...

Indignat de curajul 
mamei, fiul ripostează:

— Bătrîna mă toac; 
la cap și mă enervează 
Certuri 7 Ei da, au ma 
fost certuri. Așa, cr 
în familie... Dumnea
voastră nu știți de ce < 
în stare ! Odată 
lăsat singur 3 luni, 
întrebat însă din ce 
trăit eu 7 !

Săracul I Mama 
lăsat muritor de foame 
3 luni nemaiîndeplinin 
du-și „obligația" de a- 
hrăni ! Aceeași mentali 
tate a obligațiilor altor; 
pe care am întilnit-o ș 
la Vasilica...

Se înțelege că regie 
mentările legale ce s 
preconizează a fi adopta 
te vor crea cadrul leja 
adecvat pentru încadra 
rea tuturor 
apte într-o 
utilă. Dar la 
pede trebuie 
leagă că ele nu vor seu 
t.i factorii educațional 
de îndatoririle ce le rc 
vin pentru a-i forma p. 
tineri în spiritul respec 
tului pentru muncă, d 
a-I determina pe toți s.? 
se încadreze în frontu 
muncii. Punînd accentr 
pe măsurile de influen 
tare obștească, acteb 
normative preconizat' 
subliniază și mai mu) 
rolul și importanta for 
melor de interventi 
ale acestor factori.

bradv 
in retra

tot mf 
angajare

„tu să 
de fiu, 

mamei.

taci" 
astup; 

pdnsio-

n-are „pile", 
spun ceva sc 
la mine și, mă 

mi-e rușine, 
multe ori mi 
și chiar mă

m~;
S-:
arr

persoanele 
activitate 

fel de lim 
să se înțe

M. EMIL

Opinii ale
CLIMATUL

„Omul sfințește locul...". Cu acest 
Droverb își începe scrisoarea prof. 
Florentin Cațan, din Alexandria, a- 
ducînd in discuție o temă de mare 
actualitate — cea a relațiilor inter- 
umane din societatea noastră. Pentru 
a demonstra valoarea simbolică, dar 
și actualitatea practică a străvechiu
lui proverb, profesorul Cațan por
nește de la un exemplu concret. El 
arată cum se împletește destinul 
unui om cu destinul locului unde 
muncește. „Pentru că. nu numai in 
altă parte, ci și aici, la Purani, unde 
Eroul Muncii Socialiste Marin Ne- 
dea conduce un C.A.P., la rîndu-i 
Erou al Muncii Socialiste, acest pro
verb se adeverește cum nu se poate 
mai bine. îl știu pe Marin Nedea 
de mulți ani, de pe vremea cînd era 
elev la seral, la liceul nostru din A- 
lexandria și i-am urmărit cu admi
rație puterea de muncă, realizările 
obținute. Zilele trecute l-am văzut 
pe micul ecran, la o emisiune a tele
viziunii. A rămas același romantic 
și pasionat din vremea cînd, cu ani 
în urmă, călătorind intr-un IMS 
prin cîmpia Burnazului, ne spunea 
cu înflăcărare : „orice succes se ba
zează pe muncă, pe atmosfera des
tinsă, de lucru și colaborare ce tre
buie să existe într-un colectiv".

Și alte scrisori sosite cu poșta ul
timelor zile subliniază caracterul 
determinant în obținerea succeselor 
sau insucceselor, a calității relațiilor 
interumane, care, la rîndul lor, sînt 
determinate de concepția fiecărui in
divid despre viață și muncă, de mo
dul cum fiecare dintre noi înțelege 
să se comporte în nenumăratele îm
prejurări ale vieții.

cititorilor
DE MUNCĂ

„Caracterul unui om nu trebuie 
etichetat numai după lucruri mari, ci 
ținîndu-se cont chiar și de lucrurile 
„mărunte" : vorbele, umblatul după 
mici învîrteli sau „micile" încălcări 
ale normelor morale sau legale, fapte 
aparent mărunte, cărora sintem ten
tați să nu le acordăm nici o impor
tanță" — ne scrie din Blrlad. tov. 
Teodor Lificiu.

Și nu putem să nu fim de acord 
cu corespondentul nostru. Da. aceste 
„mici abateri" nu trebuie trecute cu 
vederea. Ele trebuie combătute și e- 
liminate prin intervenția conjugată a 
tuturor factorilor educaționali și, în 
primul rind, a opiniei publice. In
tervențiile cele mai eficiente sînt 
cele care vizează promovarea exem
plului înaintat, lucru demonstrat de 
practică și susținut cu argumente 
științifice de prof. dr. docent Leon 
Prodan și dr. Nicolae Oprean din Cluj- 
Napoca. „Activitatea de calitate — ne 
scriu cei doi oameni de știință — se 
obține intr-un climat psihologic pro
pice. Un bun conducător al unui loc 
de muncă este cel ce știe să stimu
leze efortul fiecărui om din colec
tiv și să promoveze solidaritatea și 
coeziunea întregului colectiv, adică 
fiecare să lucreze animat de conști
ință și dragoste de muncă. în epoca 
noastră se impune o educație psiho
logică socialistă mai intensă, în care 
să se pună accentul pe autocunoaș- 
tere în vederea autoperfecționării 
comportamentului social. Și este 
foarte îmbucurător faptul că la noi 
există numeroase exemple pozitive, 
model de relații interumane socia
liste cu adevărat pilduitoare".

Cit de bine se cunosc oamenii în
tre ei 7 Ce înseamnă efortul colec
tiv pentru perfecționarea morală a 
tuturor 7

Teoretic, la fiecare din întrebările 
de mai sus se pot da răspunsuri ar
gumentate, apelîndu-se la sănătoa
sele principii morale ce guvernează 
viațfi noastră socială. Care este însă 
răspunsul dat de realitatea imedia
tă 7 Investigația noastră am por
nit-o cu următoarea întrebare :

— Ce ne puteți spune despre Va
sile E. 7

întrebarea am adresat-o unor to
varăși cu care Vasile E. lucrează fn 
cadrul secției de transporturi a 
I.C.S.I.M. București. Iată și cîteva 
răspunsuri :

— E băiat foarte bun, meseriaș 
cum puțini avem. Nu ne-a creat ni
ciodată probleme... (șeful secției).

— Foarte bine nu-1 cunosc. Știu 
însă că e un sufletist. Se duce să 
lucreze oriunde este trimis, fără dis
cuții (locțiitorul secretarului de 
partid din secție).

— îl cunosc de 15 ani ; e un om 
serios și muncitor, bun familist (sub
linierea noastră). De altfel e și firesc: 
are trei copii... (președintele comite
tului de secție al sindicatului).

După cum se vede, ca argument 
suplimentar întru sublinierea seriozi
tății cu care este făcută aprecierea 
se aduce numărul mare de ani lu
crați împreună ; răstimp în care, în 
mod normal, oamenii ajung să se cu
noască bine între ei.

Punem aceeași întrebare, de data 
aceasta citorva locatari ai unui bloc 
din cartierul Drumul Taberei, unde 
locuiește Vasile E.

— Un om foarte dificil. Cazul fa
miliei sale a ajuns de pomină în tot 
blocul. Cel puțin de două ori pe săp- 
tămînă izbucnesc scandaluri. își bate 
soția, o dă afară, copiii țipă, ies des
culți pe scări... ‘(un vecin de scară).

— De multe ori soția și copiii, mal
tratați, s-au refugiat Ia noi în mie
zul nopții... (o vecină de scară).

— într-o seară a călcat-o pur șl 
simplu în picioare pe soție în fața 
chiriașei ! Credeam c-o omoară... (o 
locatară din blocul vecin).

— M-am dus să stau de vorbă cu 
el omenește, dar m-a repezit „că ce 
mă bag în casa lui !“. Păcat de copii, 
sînt așa de cuminți... (împuternicitul 
asociației de locatari).

înainte de orice alte comentarii, să 
prezentăm, pe scurt, situația din fa
milia lui Vasile E.

Locuiește într-un frumos aparta-

reintegrați In apartamentul lor. Dar 
străina a rămas în casă : fără știrea 
soției, soțul i-a făcut intrusei un 
contract de închiriere pe 5 ani. Cer
turile și bătăile din ultimul timp au 
loc din cauza și în fața acestei „chi
riașe". Să mai spunem ce influență 
negativă are atitudinea tatălui asu
pra creșterii și educării celor trei 
copii 7

Dincolo de dramatismul Implicit 
al unor asemenea confruntări, un în
demn Ia meditația exigentă, respon-

neintervenția pentru înlăturarea 
comportării reprobabile dincolo de 
zidurile fabricii a unui om nu 
este generată, cum s-ar crede, de 
necunoașterea exactă a ceea ce face 
el după cele opt ore. („Auzisem 
eu, declara de altfel maistrul șef de 
lot, că lui Vasile E. i-ar cam place 
să umble crai, dar le-am zis oameni
lor să nu mai poarte «bîrfa»")... Mo
tivul real este reținerea nejustificată, 
condamnabilă de a interveni prompt, 
eficace și ferm, deoarece au-

Nu poți fi simplu spectator 
la „jocul de-a căsnicia66

ment cu trei camere, proprietate per
sonală. Cum s-a desfășurat viața 
pînă acum trei ani 7 Ca în orice altă 
familie : și cu bucurii, și cu impa
suri. în urmă cu trei ani, repetăm, 
Vasile E. și-a alungat soția și copiii 
din casă. în fața alternativei obligă
rii la pensie de întreținere pentru 
copii, acesta promite că „se face 
om de treabă" și-și readuce soția și 
copiii acasă. Promisiuni curînd ui
tate. Calvarul reîncepe. în februarie 
anul trecut își alungă din nou copiii 
și nevasta, obligindu-i să se refu
gieze pe la rude, să locuiască in 
condiții grele. Drept „compensație", 
Vasile E. își aduce în casă o... „chi
riașă" care, în momentul cînd soția 
și copiii au încercat să se reîntoarcă 
acasă, le-a trintit ușa în nas. Abia 
după cîteva luni, printr-o ordonanță 
■ procuraturii, cei alungați au fost

sabilă il constituie preocuparea pen
tru cunoașterea temeinică a oameni
lor. Această cunoaștere nu-i posibilă, 
e limpede ca lumina zilei, decît In 
măsura în care colectivele de mun
că. factorii educaționali de aici se 
simt responsabili față de drumul fie
cărui om, acționează in cunoștință de 
cauză pentru ca existența fiecăruia 
să se desfășoare pe criterii morale 
ferme și demne. Nu de puține ori 
realitatea din colective de muncă 
trainic închegate oferă pilde emoțio
nante de cunoaștere și educare a oa
menilor, de ajutorare a lor cu gene
rozitate și exigență revoluționară, în 
toate împrejurările muncii și vieții 
— inclusiv în cele de familie.

Faptul relatat mai sus, și cu deo
sebire „caracterizările" consemnate 
la locul de muncă, arată, din păcate, 
și o altă față a medaliei. Adeseori,

zim deseori replica : „e o problemă 
de familie, cum să te bagi ?“... In 
fața acestui „principiu", care are 
destui prozeliți, din nefericire, tre
buie spus răspicat : dereglările vie
ții de familie, de tipul celei Înfăți
șate, interesează întreaga colectivi
tate, deoarece ele aduc atingere nu 
numai relațiilor strict personale și 
familiale, cl sint nocive, prin conse
cințele ce Ie însoțesc, pentru întreaga 
colectivitate. Tovarășii de muncă ai 
protagoniștilor jocului „de-a căsni
cia" nu pot, n-au dreptul să-și bage 
capul în nisip, ca struțul, ci trebuie, 
e dreptul și obligația lor, să-și afirme 
combativitatea în fața manifestărilor 
lipsei de respect privind viața de fa
milie, a concepțiilor imorale care ge
nerează ușurința condamnabilă față 
de instituția căsniciei. Acest drept se 
întemeiază pe necesitatea de a apăra

comandamentele noastre morale fun 
damentale ; izvorăște din grija de i 
veghea Ia drumul drept și demn a 
vieții oamenilor, de a-i ajuta în efor
tul neslăbit de perfecționare. în ace
lași timp, dreptul dc intervenție a 
colectivității chiar și în problemei; 
„tabu", de familie — de tipul cele 
oferite și în episodul Înfățișat — s 
întemeiază pe îndatorirea plină d 
maximă răspundere de a crește ș 
forma pe toți copiii într-un clime 
propice dezvoltării lor ca buni cetit 
țeni ai țării. Nu-i deloc o chestiuiv 
„strict personală" și nu poți ră 
mine simplu spectator in fața fap 
tului că, într-o familie sau altr 
victime ale capriciilor soților, aflaț 
într-o iresponsabilă și perpetu. 
dispută, sînt copiii, care suferă mu 
tilărl iremediabile uneori. Nu-i delo< 
o chestiune „strict personală" fapt’j 
că, in căutarea „fericirii ideale" 
combatanții în periplul „de-a căsni
cia" uită uneori de copii, îi lasă pc 
drumuri cum se întâmplă, îi lipsesc 
de afecțiune, de grija firească și ab
solut necesară pentru creștere ș: 
educație. Copiii sint, desigur, ai noș
tri, dar în egală măsură ei sînt ș 
cetățenii de mîine ai țării, și în fațr 
acestui adevăr esențial nimeni nr 
trebuie să rămînă pasiv. Iată to' 
atîtea motive care pledează din pli: 
pentru o atitudine activă a tuturo: 
colectivelor în fața unor stări d< 
lucruri de factura celor amintite. lat;' 
tot atâtea motive care îndeamnă — 
în fața atâtor dispute matrimoniale 
pe al căror nedorit „cîmp de luptă' 
primele victime înregistrate sînt co 
piii — să părăsim prejudecata non- 
intervenției și să afirmăm cu putere 
atitudinea activă, utilă și eficientă r 
opiniei publice, in numele principii 
lor majore ale moralei noastre, îr 
numele răspunderilor pentru edu 
carea și formarea omului de alătur! 
a tuturor celor care vin după noi.

Emil MARINACHE
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CELUI DE-AE VI-LEA CONGRES 
rAE PARTIDULUI COMUNIST DIN MARTINICA

Dragi tovarăși,
In numele Partidului Comunist Român, al secretarului său general, 

tovarășul Nicolae Ceaușescu, adresăm delegaților la congres, tuturor comu
niștilor, întregului popor din Martinica un cald salut tovărășesc și urări de 
succes în desfășurarea lucrărilor congresului.

Desfășurînd o largă activitate pentru înfăptuirea Programului elaborat de 
cel de-al XI-lea Congres al partidului nostru de edificare a societății socia
liste multilateral dezvoltate și înaintare a României spre comunism, poporul 
român urmărește cu simpatie și cu sentimente de solidaritate militantă acti
vitatea și lupta comuniștilor martinichezi pentru apărarea și promovarea 
intereselor oamenilor muncii din Martinica, pentru împlinirea aspirațiilor lor 
de libertate și progres social, pentru triumful cauzei păcii și socialismului 
în lume.

Ne exprimăm și cu acest prilej satisfacția pentru bunele relații tovără
șești ce se dezvoltă între partidele noastre pe temelia stimei și respectului 
reciproc, a egalității în drepturi, a independenței și neamestecului în treburile 
interne ale altuia. Avem convingerea că aceste relații se vor amplifica în 
continuare în interesul prieteniei dintre cele două partide și popoare ale 
noastre, al unității mișcării comuniste și muncitorești internaționale, a tutu
ror forțelor antiimperialiste.

Vă urăm, dragi tovarăși, succes deplin în traducerea în viață a hotărî- 
rilor pe care le veți adopta.

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Cronica zilei

Mesajul adresat Congresului Partidului Socialist Elvețian
Comitetul Central al Partidului 

Comunist Român a adresat Comite
tului Central al Partidului Socialist 
Elvețian, cu prilejul Congresului 
acestui partid, care va avea loc la 
Montreux, un mesaj în care se spu
ne, între altele :

în numele Partidului Comunist 
Român, al secretarului său general, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, al po
porului român, adresăm un salut 
prietenesc delegaților la Congresul 
Partidului Socialist Elvețian, tuturor 
militanților săi și oamenilor muncii 
elvețieni.

Constatăm cu satisfacție că între 
Partidul Comunist Român și Parti
dul Socialist Elvețian s-au dezvoltat 
în ultimii ani relații de prietenie și 
colaborare, impulsionate în mod deo
sebit de convorbirile dintre conducă
torii partidelor noastre și materiali
zate prin participarea reciprocă la 
congresele partidelor noastre, prin 
schimb de delegații și dialogul activ 
ce se dezvoltă între ele.

Legăturile de colaborare priete-

nească dintre partidele noastre con
tribuie la promovarea cooperării din
tre România și Elveția, a prieteniei 
dintre popoarele român și elvețian, 
la extinderea conlucrării țărilor 
noastre în favoarea păcii, securității 
și colaborării în Europa și în întreaga 
lume.

Partidul Comunist Român — se 
Spune în continuarea mesajului — 
acționînd în spiritul directivelor Con
gresului al XI-lea, dezvoltă larg co
laborarea cu toate partidele comu
niste, cu partidele socialiste și social- 
democrate, cu mișcările de eliberare 
națională, cu forțele antiimperialiste, 
democratice și progresiste de pretu
tindeni pentru promovarea idealuri
lor de libertate și progres, pentru 
crearea unei lumi mai drepte și mal 
bune pe planeta noastră. în acest 
sens, ne exprimăm convingerea că 
relațiile prietenești, de colaborare 
activă cu Partidul Socialist Elvețian 
se vor dezvolta continuu în Interesul 
popoarelor noastre, al cauzei păcii șl 
înțelegerii internaționale.

Ministrul apărării națio
nale va face o vizită in 
U.R.S.S. La invitația mareșalului 
Uniunii Sovietice D. F. Ustinov, 
membru al Biroului Politic al C.C. 
al P.C.U.S., ministrul apărării al 
U.R.S.S., generalul-colonel Ion Co- 
man, membru supleant al Comitetu
lui Politic Executiv al C.C. al P.C.R., 
ministrul apărării naționale al Re
publicii Socialiste România, va efec
tua o vizită oficială de prietenie in 
U.R.S.S., în prima jumătate a lunii 
noiembrie 1976.

Ministrul comerțului exte
rior al Italiei, Rinald0 ossoia, a 
sosit, vineri după-amiază, într-o vi
zită în țara noastră. Pe aeroportul 
Otopeni, oaspetele a fost salutat de 
Ion Pățan, viceprim-ministru al gu
vernului, ministrul comerțului exte
rior și cooperării economice interna
ționale, și Vasile Voloșeniuc, pre
ședintele Băncii române de comerț 
exterior.

Au fost de față Ernesto Mario Bo- 
lasco, ambasadorul Italiei la Bucu
rești, și membri ai ambasadei. în 
aceeași zi, la Ministerul Comerțului 
Exterior și Cooperării Economice In
ternaționale a avut Ioc o întrevedere 
între cei doi miniștri, în cadrul că
reia au fost examinate stadiul rela
țiilor economice și posibilitățile exis
tente pentru lărgirea colaborării ro- 
mâno-italiene în domenii de interes 
comun. Cu acest prilej, Ion Pățan și 
Rinaldo Ossoia au semnat un acord 
financiar care, prin prevederile sale, 
va contribui la dezvoltarea în conti
nuare a schimburilor comerciale și 
a cooperării economice, industriale și 
tehnice dintre România și Italia.

O delegație a Comitetu
lui Femeilor Sovietice, con' 
dusă de Ina Borisova, secretar al 
Comitetului regional Gorki al 
P.C.U.S., membră a Comitetului Fe
meilor Sovietice, și o delegație a 
Consiliului Național al Fe
meilor Poloneze, condusă da 
Zofia Grzebisz Nowicka, secretară a 
Comitetului Voivodal Siedlcach al 
Partidului Muncitoresc Unit Polonez, 
membră a Consiliului Național al Fe
meilor Poloneze, au efectuat o vizită

de prietenie și de schimb de experi
ență in România, la invitația Consi
liului Național al Femeilor. în cursul 
șederii în țara noastră, delegațiile au 
vizitat obiective economice și social- 
culturale din Capitală și din jude
țele Constanța, Galați, Bacău și 
Neamț, au avut lntîlniri și discuții 
la Comitetele județene Galați și 
Neamț ale P.C.R., precum și cu re
prezentante ale comitetelor și comi
siilor femeilor. La încheierea vizitei, 
delegațiile au fost primite de tova
rășa Lina Ciobanu, președinta Con
siliului Național al Femeilor.

Cu prilejul Zilei naționale 
a Republicii Turcia, ambasa" 
dorul acestei țări la București. Nahit 
Ozgiir. a oferit vineri o recepție. Au 
participat Gheorghe Rădulescu, vi
ceprim-ministru al guvernului, Vir
gil Teodorescu, vicepreședinte al Ma
rii Adunări Naționale, Florea Dumi
trescu, Emil NicolcioiU, Nicolae Io- 
nescu, miniștri, Vasile Gliga, adjunct 
al ministrului afacerilor externe, 
membri ai conducerii unor instituții 
centrale, oameni de cultură și artă, 
ziariști. Au luat parte șefi de misiuni 
diplomatice acreditați la București, 
alți membri ai corpului diplomatic.

Protocol. Tovarășii Nicol a a 
Bozdog, prim-adjunct al ministrului 
comerțului interior, și Karoly Mol
nar, adjunct al ministrului comerțu
lui interior din R.P. Ungară, au sem
nat, vineri, Protocolul privind schim
burile de bunuri de larg consum, pre
cum și protocolul referitor la schim
bul de experiență între cele două 
ministere pe anul 1977.

Documentele prevăd, printre altele, 
creșterea schimburilor de mărfuri cu 
30 la sută față de realizările anului 
în curs, diversificarea sortimentelor, 
dezvoltarea schimburilor intermaga- 
zine, schimburi de experiență in 
probleme ale comerțului.

Tovarășul Janos Fazekas, vice
prim-ministru al guvernului, minis
trul comerțului interior, a primit, vi
neri, pe Karoly Molnar, adjunct al 
ministrului comerțului interior al 
R.P. Ungare, care se află în țara 
noastră.

Intilnire. rlua de 29 octom* 
brie, domnul Lionel Stoleru, secretar 
de stat la Ministerul Muncii din Fran
ța, care se află în țara noastră la in
vitația Ministerului Muncii, a fost

primit de ministrul muncii, tovarășul 
Petre Lupu. Cu acest prilej a avut 
loc un schimb de păreri și informații 
referitoare la domenii de activitate 
ale celor două instituții.

Au participat membri ai conducerii 
Ministerului Muncii. A fost de față 
Raoul Delaye, ambasadorul Franței 
la București.

în dimineața aceleiași zile, oaspete
le a vizitat uzinele „23 August" și 
Fabrica de confecții și tricotaje 
— București, iar după-amiază Muzeul 
de istorie al Republicii Socialiste 
România.

Delegația Uniunii Națio
nale a Agricultorilor din Tu
nisia condusă de Mustapha Ayed, 
vicepreședintele uniunii, care, la in
vitația U.N.C.A.P., a făcut o vizită 
în țara noastră, a părăsit vineri di
mineața Capitala.

★
Ministrul afacerilor externe al Re

publicii Socialiste România, George 
Macovescu, a primit o telegramă de 
mulțumire pentru mesajul de felici
tare adresat secretarului pentru re
lațiile externe al Statelor Unite 
Mexicane, Alfonso Garcia Robles, cu 
prilejul Zilei naționale a Mexicului.

★
Ministrul afacerilor externe, Geor

ge Macovescu, a transmis o tele
gramă de felicitare lui Aii Ab- 
dessalam Triki cu ocazia numirii sale 
în funcția de ministru de stat pentru 
afaceri externe al Republicii Arabe 
Libiene.

Concert. Orchestra simfonică 
a Filarmonicii din Cluj-Napoca, diri
jată de Emil Simon, a prezentat vi
neri seara, la Ateneul Român, un con
cert al cărui solist a fost violoncelis
tul sovietic Daniil Șafran. Programul 
s-a deschis cu piesa „Racorduri" de 
Cornel Țăranu, a continuat cu Con
certul pentru violoncel și orchestră 
de Schumann și s-a încheiat cu „Șe- 
herazada" de Rimski-Korsakov.

(Agerpres)

vremea

• SPORT • SPORT • SPORT © SPORT • SPORT © SPORT © SPORT © SPORT

FOTBAL ;

Programul meciurilor 
din etapa a Xl-a

Etapa a Xl-a a campionatului di
viziei A programează astăzi două 
partide. Pe stadionul „Republicii" 
din Capitală, de la ora 15.00. vor 
juca echipele Progresul și Politeh
nica Timișoara, iar, la Arad, U.T.A. 
va întîlni echipa Sportul studen
țesc.

Celelalte meciuri ale etapei se vor 
desfășura duminică, după următorul 
program : Universitatea Craiova — 
F.C. Bihor (meci televizat in direct

de la ora 14,30) ; Dinamo — S.C. Ba
cău (stadionul Dinamo, ora 15,00) ; 
Rapid — A.S.A. (stadionul Republi
cii, ora 15.00) ; Politehnica Iași — 
Jiul ; F.C.M. Galați — Steaua ; F.C. 
Corvinul — F.C. Argeș ; F.C.M. Re
șița — F.C. Constanța.

*

Posturile noastre de radio vor 
transmite duminică, alternativ, as
pecte de la toate jocurile.

Au continuat întrecerile turneului 
internațional de tenis, care se des
fășoară la Buenos Aires. Uie Năs- 
tase a cîștigat în două seturi, cu 
6—3, 7—6, partida susținută în com
pania lui Ion Tiriac. Campionul ar- 
gentinean Guillermo Vilas l-a în
vins cu 7—6, 4—6, 6—4 pe italianul 
Adriano Panatta.

„Turneul W.C.T.“ va reuni anul 
viitor 21 dintre cei mai buni jucători 
din lume. Pe lista participanților 
figurează, printre alții, Ilie Năstase, 
Jimmy Connors, Eddie Dibbs, Bjorn 
Borg, Manuel Orantes, Adriano Pa
natta, Tom Okker, Wojtek Fibak,

ȘTIRI DIN TENIS
Jan Kodes, Ken Rosewall șl John 
Alexander. Se vor disputa 12 con
cursuri de calificare, turneul final 
al competiției fiind programat la 
Dallas (S.U.A.).

Primul turneu se va desfășura 
între 10 și 16 ianuarie 1977 la Bir
mingham — Alabama (S.U.A.).

In sferturile de finală ale turneu
lui de la Paris. Fillol l-a eliminat 
cu 6—4, 6—3 pe Tom Okker, iar 
Mark Cox a dispus cu 6—4, 1—6,
6— 2 de Erik van Dillen. în turneul 
de la Viena, Arthur Ashe l-a eli
minat cu 6—1, 6—3 pe Mike Estep, 
iar Raul Ramirez l-a întrecut cu
7— 5, 6—2 pe John Feaver.

Timpul probabil pentru zilele de 31 
octombrie, 1 și 2 noiembrie. In țară : 
Vremea va continua să se răcească, 
mai ales în nord-estul țării, cu deose
bire In primele zile. Cerul va fi mal 
mult acoperit In cea mai mare parte 
a țării. In Crlșana, Banat, Oltenia șl 
Muntenia vor cădea precipitații sub 
formă de ploaie și burnițe. In Moldo
va, estul Transilvaniei și Maramureș 
precipitațiile vor fi și sub formă de 
lapoviță și ninsoare, dar Izolate șl 
slabe cantitativ. Vîntul va prezenta 
intensificări pină la 50—70 km pe oră 
in sudul și sud-vestul țării. Temperatu
rile minime vor fi cuprinse între mi
nus 5 și plus 5 grade, izolat mai cobo- 
rîte în depresiuni și în nord-estul ță
rii, unde condițiile vor rămîne favo
rabile producerii înghețului la sol. 
Temperaturile maxime vor fi cuprinse 
între 2 șl 12 grade, mai ridicate către 
sfîrșitul Intervalului în vestul țării. 
Izolat, în primele două zile, condițiile 
atmosferice rămîn favorabile produce
rii poleiului. In București : Vreme ră
coroasă. Cerul va fi schimbător, fa
vorabil ploii slabe. VInt potrivit. Tem
peratura In scădere ușoară.

„CUPA CAMPIONILOR
în „Cupa campionilor europeni" 

«-au jucat meciurile tur din etapa a 
treia a grupelor preliminare.

La Atena, în cadrul grupei preli
minare, echipa Olympiakos Pireu a 
întrecut cu scorul de 84—80 (46—38) 
formația Dinamo București. Partida 
retur se va disputa la 25 noiembrie 
la București. în celălalt meci al 
grupei, Maccabi Tel Aviv a învins, 
pe teren propriu, cu scorul de 110— 
81 (43—36) echipa italiană Sinudyne 
Bologna.

EUROPENI" LA BASCHET
Alte rezultate : Bayer Leverkdsen 

(R. F. Germania) — Mobilglrgi Va
rese 103—86 (54—39) ; Racing Ma
lines (Belgia) — U.B.S.C. Viena 89—59 
(41—28) ; Wisla Cracovia — Playhon- 
ka Helsinki 75—83 (30—50) ; Real 
Madrid — B.C. Lugano 147—94 
(68—42) ; ȚSKA Moscova — Alvik 
Stockholm 131—95 (62—41) ; Spartak 
Brno — Akademik Sofia 82—73 
(49—27) ; Kinzo Amsterdam — Aspo 
Tours (Franța) 88—85 (43—46).

ÎN CÎTEVA
• La Ciudad de Mexico s-a În

cheiat turneul de tenis de masă al 
țărilor din Asia, Africa și America 
Latină. Sportivii din R.P. Chineză 
au cîștigat ambele probe pe echipe, 
precum și titlurile individuale prin 
Kho Yuen-hua (masculin) și Cian 
Li (feminin). Iată și cîștigătorii ce
lorlalte probe : dublu mixt : Kinji, 
Teruko (Japonia) ; dublu femei : O- 
zeki, Saciko (Japonia) ; dublu băr
bați : Kono, Abe (Japonia).

• întîlnirea de șah desfășurată Ia 
Matrahaza între selecționatele de ju

RÎNDURI
niori ale Ungariei și României s-a 
terminat cu scorul de 11,5—6,5 punc
te în favoarea gazdelor. în primul 
tur, șahiștii maghiari au cîștigat cu 
8—1, iar în cel de-al doilea, scorul 
a fost favorabil jucătorilor români 
cu 5,5—3,5 puncte.

• Sezonul atletic de sală In 
U.R.S.S. a fost deschis cu un con
curs desfășurat la Vilnius. Cea mai 
bună performanță a realizat-o arun
cătorul de greutate Rimantas Plun
ge. cu rezultatul de 20.08 m.

LOTO
NUMERELE EXTRASE 

LA TRAGEREA 
DIN 29 OCTOMBRIE 1976

EXTRAGEREA I : 39 17 28 42 8 84 
21 58 77

EXTRAGEREA A II-A : 73 12 22 7 
15 29 85 66 2

FOND GENERAL DE CÎȘTIGURI : 
739 041 lei, din care 11 481 lei, report.

LISTA OFICIALĂ
a libretelor de economii cu dobîndă și cîștiguri în autoturisme emise de unitățile C.E.C. din 
țară care au cîștigat cîte un autoturism „Dacia 1 300" la tragerea la sorți pentru trimestrul III 1976

Nr. Numărul Numărul Nr. Numărul
libretului Nr. libretului libretuluicrt. de economii crt. de economii crt. de economii

1. 723-134-737 64. 706-450-172 127. 719-201-8909
2. 741-201-14508 65. 732-1-47967 128. 719-219-610
3. 719-203-15731 66. 732-1-71401 129. 719-203-13889
4. 709-1-119617 67. 732-1-85385 • 130. 711-205-7451
5. 740-1-27465 68. 706-314-2441 131. 707-259-121
6. 750-1-37780 69. 705-1-16566 132. 727-1-31032
7. 715-134-428 70. 721-210-1023 133. 727-1-60775
8. 708-1-34905 71. 720-1-3591 134. 727-1-76833
9. 702-1-79352 72. 709-1-53757 135. 726-802-241

10. 740-1-18010 73. 709-1-82121 136. 725-1-8422
11. 736-1-98580 74. 709-1-101347 137. 763-215-77
12. 702-1-63012 75. 709-1-115903 138. 741-201-17354
13. 703-1-40698 76. 709-209-1324 139. 741-201-38240
14. 705-1-21352 77. 709-217-15771 140. 744-1-2805
15. 724-104-36912 78. 709-343-15 141. 756-1-12787
16. 710-113-18907 79. 724-104-30270 142. 756-224-340
17. 718-205-8523 80. 724-104-46336 143. 750-1-6579
18. 742-213-5 81. 745-202-562 144. 750-1-40516
19. ' 713-194-3384 82. 708-1-26712 145. 750-211-24564
20. 719-215-1616 83. 708-202-874 146. 750-215-465
21. 741-212-8632 84.’ 709-401-2 147. 750-216-724
22. 734-1-44844 85. 710-1-27237 148. 734-1-12924
23. 736-212-35316 86. 710-209-134 149. 734-1-39998
24. 723-137-1735 87. ■ 722-502-1908 150. 734-260-1137
25. 747-1-28585 88. 733-214-451 151. 740-1-23374
26. 711-201-840 89. 710-113-12861 152. 746-1-5525
27. 726-416-127 90. 710-119-14001 153. 746-208-1128
28. 701-135-2955 91. 710-120-23198 154. 710-204-785
29. 735-212-162 92. 715-1-22045 155. 736-1-40411
30. 732-1-85905 93. 715-1-78959 156. 73G-1-72321
31. 709-217-16600 94. 715-1-110223 157. 736-1-92148
32. 728-317-14 95. 715-1-133571 158. 736-1-105913
33. 715-1-166335 96. 715-1-151572 159. 736-212-28447
34. 716-215-930 97. 715-1-165732 160. 736-212-45168
35. 717-1-94047 93. 715-207-5223 161. 736-202-9349
36. 719-201-10453 99. 718-205-2514 162. 736-208-7901
37. 764-257-249 100. 754-1-21889 163. 736-211-973
38. 750-220-338 101. 754-1-39415 164. 741-1-7711
39. 736-1-92899 102. 711-102-13906 165. 741-1-34293
40. 758-1-651 103. 711-524-975 166. 758-201-5217
41. 745-2-17894 104. 716-1-48909 167. 710-904-263
42. 752-202-501 105. 716-1-70679 168. 758-210-4200
43. 758-214-505 106. 716-1-85551 169. 723-120-213
44. 701-1-15788 107. 716-209-5645 170. 743-1-37537
45. 719-212-2342 108. 716-201-376 171. 743-1-71130
46. 701-203-10097 109. 742-1-12945 172. 743-1-93962
47. 701-117-25 110. 724-641-306 173. 743-1-110590
48. 702-1-9186 111. 748-1-10502 174. 743-1-123409
49. 702-1-53744 112. 748-1-31939 175. 743-209-6574
50. 702-1-77679 113. 748-202-2595 176. 743-211-1081
51. 702-1-93518 114. 717-1-30166 177. 745-2-16793
52. 702-218-5638 115. 717-1-61153 178. 745-205-1213
53. 752-205-4987 116. 717-1-80345 179. 747-1-23444
54. 735-1-26598 117. 717-1-93532 180. 712-202-2111
55. 735-1-50894 118. 717-267-261 181. 712-205-3467
56. 735-1-65668 119. 713-102-15444 182. 755-202-14640
57. 735-211-326 120. 724-1-5529 183. 755-1-4462
58. 713-1-12051 121. 724-1-30251 184. 727-429-107
59. 703-1-34492 122. 751-1-8445 185. 752-1-48602
60. 703-1-50561 123. 749-1-20699 186. 752-1-68022
61. 734-201-3231 124. 730-1-7220 187. 752-201-8701
62. 703-809-21278 125. 731-1-9191 188. 752-227-716
S3. 706-102-7322 126. 719-1-23544 189. 728-1-16840
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Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Reîntorși în Marele Ducat al Luxemburgului, Marea Ducesă și eu perso
nal am dori să vă spunem cît de mult am fost impresionați de atmosfera de 
caldă ospitalitate, in care s-a desfășurat vizita noastra oficială m minunata

Vă'exprimăm, dumneavoastră și doamnei Elena Ceaușescu, precum și 
poporului român, profunda noastră gratitudine. „ do«,,mîmi «:<■>

Vă reînnoiesc urările mele pentru fericirea și prosperitatea Republicii So
cialiste România, dorind foarte mult ca vizita noastră să contribuie la strîn- 
gerea legăturilor, atît oficiale cit și particulare, intre statele și concetățenii 
noștri, în folosul reciproc.

JEAN
Mare Duce al Luxemburgului

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Mulțumesc cordial Excelentei Voastre pentru amabilul mesaj de felicitare 
transmis cu prilejul aniversării proclamării independenței Mexicului și am 
plăcerea să vă adresez cele mai bune urări pentru progresul continuu al no
bilului popor român și pentru fericirea personală a Excelenței Voastre.

LUIS ECHEVERRIA ALVAREZ
Președintele Statelor Unite Mexicane

Lucrările Comisiei mixte 
româno-belgo-luxemburgheze 
de colaborare economică, 

industrială și tehnică
între 25 și 29 octombrie la Bucu

rești s-au desfășurat lucrările pri
mei sesiuni a Comisiei mixte româ
no-belgo-luxemburgheze de colabo
rare economică, industrială și teh
nică.

Comisia a examinat șl a stabilit 
măsuri pentru finalizarea unor ac
țiuni de colaborare în industriile 
chimică, constructoare de mașini, 
metalurgică, în agricultură, în alte 
sectoare de interes reciproc, precum 
și în cooperarea pe terțe piețe. Au 
fost finalizate, de asemenea, o serie 
de teme din domeniul cercetării 
științifice și tehnologice.

în Încheierea lucrărilor, Nicolae 
Ștefan, prim-adjunct al ministrului 
comerțului exterior și cooperării 
economice Internaționale, și Karel 
A. Coeckx, ambasador, consilier eco
nomic pentru țările est-europene din 
Ministerul Afacerilor Externe, Co
merțului Exterior și Cooperării pen
tru Dezvoltare, au semnat protocolul 
sesiunii Comisiei mixte.

(Agerpres)

tv
PROGRAMUL I

11,00 O viață pentru o Idee t Nicolae 
Gh. Lupu (1884—1966).

11.30 CIntece populare oltenești.
11.50 Biblioteca pentru toți î George 

Coșbuc.
12.45 Din nou despre... preferințele dv. 

muzicale.
13.35 Telex.
13.40 La cererea telespectatorilor.
14.40 Caleidoscop cultural-artlstla.
15,10 Virstele peliculei.
16.00 Rugbl : Franța — Australia. Trans

misiune directă de la Paris,
17.40 Club T.
18.30 Studioul de poezie TV. Versuri 

inedite în lectura poeților.
18.50 Eroi îndrăgiți de copil : Heldl.
19,15 Octombrie 1976. Cronica evenimen

telor interne șl internaționale.
19.30 Telejurnal.
20,00 Teleenciclopedla.
20.45 Publicitate.
20.50 Film serial : „Toma". In rolul ti

tular : Tonny Musante.
31.35 24 de ore.
21.45 Săptămîna sportivă.
22.00 Muzțca și prietenii el.
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A APĂRUT 
„Revista română 

de studii 
internaționale" 

nr. 3 (33J/1976
Din sumar: „De Ia Helsinki la 

Belgrad : considerații cu privire la 
securitatea și cooperarea în Europa" 
(Valentin Lipatti); „Adaptarea O.N.U. 
la cerințele lumii contemporane" (I) 
(Romulus Neagu) ; „Țările în curs 
de dezvoltare și U.N.C.T.A.D. IV" 
(Dragoș Miculescu) ; „Unele conside
rații asupra mișcării de nealiniere și 
poziția României față de această miș
care" (Ion Mielcioiu) ; „Stadiul nego
cierilor la cea de-a IlI-a Conferință 
O.N.U. asupra dreptului mării și con
tribuțiile delegațiilor române" (Tudor 
Damaschin Mircea) ; „Noua ordine 
internațională presupune noi princi
pii de bază ale dreptului internațio
nal" (Marțian I. Niciu) ; „Aspecte ale 
participării României la cooperarea 
internațională privind așezările popu
late și protecția mediului" (Virgil 
Ioanid) ; „Cîteva cuvinte despre Re
voluția americană" (Harry G. Barnes 
jr., ambasadorul Statelor Unite ale 
Americii la București).

Revista mai cuprinde rubricile t 
Documente de politică externă româ
nească, Documente diplomatice din 
arhiva diplomatică a României, Juris
prudents română de drept internațio
nal privat. Recenzii, Activitatea 
A.D.I.R.I.

Revista are și o ediție în limbi 
străine — „Revue Roumaine d’Etudes 
Internationales" — (articole in lim
bile franceză, engleză șl rusă).
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245.
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247.
248.
249.
250.
251.
252.

753-1-12354 
757-208-185 
726-1-1983 
739-1-19497 
739-205-2776 
723-1-12491
723- 205-2724 
701-1-5206 
706-1-3841 
701-200-1310 
701-201-4856
701- 157-130
702- 1-39896 
702-1-69150 
702-1-87902 
702-204-2217
702- 224-189 
735-1-8955 
735-1-42161 
735-1-60451 
735-180-114 
713-1-2273
703- 1-23916 
703-1-45142 
703-254-4897 
703-809-13961 
703-203-9547
706- 164-5775 
732-1-32253 
732-1-63396 
732-1-80439
732- 206-5942 
705-1-3767 
705-349-51
707- 1-13996 
709-1-35483 
709-1-72456 
709-1-94201 
709-1-110736 
709-201-4945 
709-217-5175
709- 218-6747
724- 104-19545 
724-104-41214 
721-1-9711
708- 1-17363 
708-1-35750 
708-215-4220
710- 1-18391 
710-1-35978 
738-1-5780
733- 201-16892 
728-201-8551 
710-119-6043 
710-120-17518 
710-138-8050 
715-1-61706 
715-1-98754 
715-1-124727 
715-1-144746 
715-1-160431 
715-1-172853 
718-1-11691

754-1-4283 
754-1-34062 
754-203-12817 
711-214-1404 
716-1-35837 
716-1-62696 
716-1-79841 
716-1-92767
716- 257-159 
724-536-52 
724-601-4058 
736-210-4513 
748-1-25525
748- 262-67 
714-258-149
717- 1-50580 
717-1-73571 
717-1-88596 
717-216-6874 
713-102-4645
713- 194-11059 
724-1-23859 
720-615-302
749- 1-11790
749- 266-206 
730-201-5395 
719-1-11209 
719-205-3312 
719-201-21664 
719-202-1427 
711-203-5670 
711-1-8859 
727-1-9819 
727-1-50987 
727-1-71347 
727-235-7962 
766-210-81 
763-203-4002 
704-718-108 
741-201-32034 
741-212-13402
714- 816-494 
756-1-22602 
706-204-1368
750- 1-33657 
750-211-12517 
750-211-35099 
750-201-4991
745- 1-12828 
734-1-31911 
734-1-48327 
740-1-15808 
702-902-291
746- 1-19552 
714-1-9893 
736-1-17886 
736-1-61771 
736-1-85070 
736-1-100834 
736-212-16796 
736-212-39851 
736-279-14414 
736-202-22567 
736-269-2320
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323.
324.
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321
328.
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333.
334.
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371.
372.
373.
374.
375.
376.
377.
378.
379.
380.
381.
382.
383.
384.
385.
386.
387.
388.

704-523-7312 
741-1-27180 
741-207-2967 
706-719-496 
758-1-15204 
723-103-8282 
743-1-13576 
743-1-59429 
743-1-85608 
743-1-104187 
743-1-118460 
743-207-6611 
743-209-20468 
723-426-124 
745-2-27991 
747-1-13787 
747-1-31861 
737-1-1188 
755-202-8462 
755-201-5653
727- 137-12437 
752-1-36138 
752-1-61139 
752-1-75840
752- 204-951
728- 1-10356 
713-724-393
753- 209-172
704- 1-15107 
739-1-11496 
739-213-821 
720-411-39
723- 1-23275 
701-270-1524 
719-212-7567 
701-205-3604
701- 135-8318
702- 1-23383 
702-1-60126 
702-1-81647 
702-1-96332 
702-219-2090
702- 111-336 
735-1-33157 
735-1-54806 
735-1-68279 
735-284-63
703- 1-10126 
703-1-39025 
703-126-279 
703-201-3190 
703-203-2330 
706-133-6 
732-1-9024 
732-1-54367 
732-1-75216 
732-202-182
706- 851-758
705- 1-20146
707- 1-8115 
709-1-8415 
709-1-61923 
709-1-86968 
709-1-105151 
709-1-118633 
709-212-1951 
709-217-19438
724- 103-599 
724-104-35153 
724-537-318
708- 1-2416 
708-1-30539

389.
390.
391.
392.
393.
394.
395.
396. 
337.
398.
399.
400.
401.
402.
403.
404.
405.
406.
407.
408.
409.
410.
411.
412.
413.
414.
415.
416.
417.
418.
419.
420.
421.
422.
423.
424.
425.
426.
427.
428.
429.
430.
431.
432.
433.
434.
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436. 
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439. 
440
441.
442.
443.
444.
445
446
447.
448.
449.
450.
451.
452.
453.
454.
455.
456.
457.
458.
459.
460.

708-209-7011 
710-1-5741 
710-1-31002 
710-258-532
733- 1-3886 
722-123-3225 
710-113-17473 
710-120-8395 
710-131-496 
715-1-41143 
715-1-86605 
715-1-116749 
715-1-138295 
715-1-155058
715- 1-168504
710- 510-231
718- 205-7336 
754-1-27412 
754-203-6922
711- 102-17914
716- 1-20128 
716-1-54769 
716-1-74247 
716-1-88439 
716-215-7971
716- 203-6760 
742-1-16091
719- 128-542 
748-1-17576 
748-1-34847
748- 205-736
717- 1-39134 
717-1-66409 
717-1-83753 
717-201-2193 
717-205-2870
713- 128-457 
724-1-15132 
724-1-32997
714- 628-272
749- 1-24068
730- 207-144
731- 260-771 
719-1-27368 
719-201-15270 
719-209-2329 
719-203-17014
716- 425-175
717- 173-120 
727-1-39807 
727-1-65001 
727-1-79549 
748-209-1354 
726-804-100 
711-207-3743 
741-201-24173 
741-212-5172
744- 1-8011 
756-1-17442 
706-201-5174
750- 1-22802 
750-155-31 
750-211-29248 
754-205-5138
745- 1-5977
734- 1-21888 
734-1-43465 
740-1-2655 
740-1-26457
746- 1-12775 
714-1-1704 
710-204-5359

461.
462.
463.
464.
465.
466.
467.
468.
469.
470.
471.
472.
473.
474.
475.
476.
477.
478.
479.
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481.
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493.
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509.
510.
511.
512.
513.
514.
515.
516.
517. 
518
519.
520.
521.
522.
523.
524.
525.

736-1-49668 
736-1-77481 
736-1-95788 
736-201-598 
736-212-33492 
736-279-5518 
736-202-16106 
736-254-763 
736-211-5567 
741-1-17676 
741-1-37244 
758-201-9315 
758-1-8659 
723-102-4738 
723-135-2714 
743-1-46869 
743-1-76936 
743-1-98083 
743-1-113803 
743-1-125908 
743-209-13580 
745-201-1467 
745-2-21974 
712-209-77 
747-1-27202
722- 1-2024 
726-226-318 
725-211-1250 
755-209-468 
752-1-15629 
752-1-53960 
752-1-71241 
752-202-6999
752- 342-148 
728-372-1204
753- 1-16119 
704-1-8339 
728-142-277 
739-1-22445 
739-205-6462
723- 1-17606 
723-209-1609 
701-1-2402 
706-1-2620
754- 259-260 
701-201-3376
701- 146-375
702- 1-37649 
702-1-67997 
702-1-87051 
702-204-1522 
702-223-741 
735-1-5436 
735-1-41097 
735-1-59728 
735-177-6676
702- 552-434
703- 1-22369 
703-1-44393 
703-254-4014 
703-809-12654 
703-203-8906 
706-164-4811 
732-1-30054 
732-1-62171

526.
527.
528.
529.
530.
531.
532.
533.
534.
535.
536.
537.
538.
539.
540.
541.
542.
543.
544.
545.
546.
547.
548.
549.
550.
551.
552.
553.
554.
555.
556.
557.
558.
559.
560.
561.
562.
563.
564.
565.
566.
567.
568.
569.
570.
571.
572.
573.
574.
575.
576.
577.
578.
579.
580.
581.
582.
583.
584.
585.
586.
587.
588.
589.
590.

732-1-79785
732- 206-5329 
705-1-156 
705-262-124
707- 1-13329 
709-1-32635 
709-1-71164 
709-1-93120 
709-1-110049 
709,201-4221 
709-217-2845
709- 218-5550 
724-104-17802 
724-104-40433 
721-1-9009
708- 1-15892 
708-1-35110 
708-215-3532
710- 1-17110 
710-1-35355 
738-1-4866
733- 201-15701 
728-201-7647 
710-119-4135 
710-120-16585 
710-138-7409 
715-1-59203 
715-1-97298 
715-1-123642 
715-1-143912 
715-1-159762
715- 1-172275
718- 1-10553
710- 839-30 
754-1-33248 
754-203-12261
711- 163-122
716- 1-33815 
716-1-61651 
716-1-79130 
716-1-92210 
716-215-13139
716- 203-11310 
724-601-2836 
736-210-3148 
748-1-24607
748- 253-302
712- 923-290
717- 1-49059 
717-1-72620 
717-1-87940 
717-216-5491
713- 101-5032 
713-194-9943 
724-1-22790 
738-256-572
749- 1-10293 
749-216-132 
730-201-4688
719- 1-8918 
719-205-2542 
719-201-20960 
715-716-176 
711-203-4851 
711-1-8239

591.
592.
593.
594.
595.
596.
597.
598.
599.
600. 
601. 
602.
603.
604.
605.
606.
607.
608.
609.
610. 
611. 
612.
613.
614.
615.
616.
617.
618.
619.
620. 
621. 
622.
623.
624.
625.
626.
627.
628.
629.
630.
631.
632.
633.
634.
635.
636.
637.
638.
639.
640.
641.
642.
643.
644.
645.
646.
647.
648.
649.
650.
651.
652.
653.
654.
655.

727-1-5506 
727-1-49547 
727-1-70500 
727-235-7270 
764-204-706 
763-203-2813 
704-137-6 
741-201-31166 
741-212-12727 
714-815-213 
756-1-21985 
706-201-10038 
750-1-32616 
750-211-10699 
750-211-34393 
750-201-2893
745- 1-12172 
734-1-30692 
734-1-47699
740- 1-14464 
702-811-175
746- 1-18821 
714-1-9296 
736-1-13404 
736-1-60313 
736-1-84157 
736-1-100173 
736-212-14813 
736-212-39123 
736-279-13559 
736-202-21856 
736-269-1027 
704-523-6084
741- 1-25994 
741-207-2253 
758-223-40 
758-1-14570 
723-103-6886 
743-1-8448 
743-1-58191 
743-1-84566 
743-1-103295 
743-1-117842 
743-207-5745 
743-209-19641 
723-418-722 
745-2-27301
747- 1-12287 
747-1-31298 
725-424-131 
755-202-7465 
755-201-4703
727- 137-11519 
752-1-34273 
752-1-60228 
752-1-75269
752- 203-4452
728- 1-9104 
713-516-387
753- 205-1620 
704-1-14429 
739-1-10082 
739-212-724 
720-137-1401 
723-1-22635

•* Tănase Scatiu : PATRIA — 9; 
11,45; 14,30; 17,15; 20, FAVORIT — 
9,15; 12,15; 16,15; 19,15, EXCEL
SIOR — 9; 12; 16; 19,15.
• Războiul meu, dragostea mea :
CAPITOL — 9,30; 11,45; 14; 16;
18,15; 20,30.
• O piramidă pentru mine : VIC
TORIA — 9,15; 11,30; 13,45; 16;
18,15; 20,30.
•< Oameni respectabili : SCALA — 
9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,45, 
FESTIVAL — 8,45; 11; 13,30; 16;
18,30; 20,45.
• Ultima noapte a singurătății : 
DACIA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20,15, MIORIȚA — 9: 11.15: 13,30; 
15,45; 18; 20,15. DRUMUL SĂRII — 
15,30: 18; 20,15.
• întoarcerea marelui blond : LU
CEAFĂRUL — 9; 11,15; 13,30; 16;
18,15; 20,30, BUCUREȘTI — 9; 11,15; 
13,15; 16,15; 18,30; 20.30, MODERN
— 9; 11,15; 13,30; 16; 18.15; 20,30. 
•• Dosarul Gericarov : BUZEȘTI 
9; 11,15; 13,30; 16; 18.15; 20,15.
• Dacă tace cîntărețul : FERO
VIAR — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20.15, MELODIA — 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,15; 20.30.
• Pinocchio : CASA FILMULUI — 
10; 12; 14; 16; 18; 20.
6- Al șaptelea cartuș : LUMINA — 
9; 11,15: 13,30; 15.45; 18; 20.
• Nebună de legat ; CENTRAL — 
9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30.
• Noi aventuri cu Tom și Jerry t
DOINA — 9,30; 11; 12,30; 16,30; 18. 
•■ Osînda : DOINA — 14; 19.45,
GIULEȘTI — 15,30; 17,45; 20, FLA- 
CÂRA — 15; 17,30; 20.
• Mica sirenă : GRI VIȚA — 9; 11; 
12,45: 15; 16,45; 18.30: 20,15.
• „Stejar** — extremă urgență :
TIMPURI NOI — 9; 11,15; 13,30;
15,45; 18; 20,15.
•• Noaptea americană : EFORIE
— 9,15; 11.30: 13,45; 16; 18,15; 20,30.
• Ultimele zile ale verii ; BUCEGI
— 15,30; 17,45; 20, ARTA — 15,30; 
17,45; 20.
• Lumină pe coline : VOLGA — 
9; 11,15; 13.30; 15,45; 18; 20.15.
•• Cangurul : UNIREA — 16; 18; 
20.
• Comisarul Piedone la Hong- 
Kong : FERENTARI — 10,30; 18.
• Tinerețe fără bătrînețe : FE
RENTARI — 20,15.
•• Aeroport ’75 : COTROCENI — 
9; 11,15; 13.30; 15,45; 18; 20,15.
• De ce nu pot să fiu cuminte : 
PACEA — 14,30.
• B. D. intră in acțiune : PACEA
— 16; 18; 20.
•* Haiducii : CRÎNGAȘI — 17.
• Orient Express : FLOREASCA
— 14.30; 17,15; 20.
• Celălalt Francisco : VIITORUL
— 15,30; 18: 20,15.
•- Cei patru mușchetari s GLO
RIA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18,15; 
20,30, PROGRESUL — 9; 11,15; 
13,30: 15,45; 18; 20,15, TOMIS — 9; 
11,15: 13.30; 16: 18.15; 20,30.
• Un loc sub soare s POPULAR
— 15,45; 18; 20.
• Pintea : MOȘILOR — 15.30; 18;
20.15.
•■ Țară îndepărtată : AURORA — 
9; 11,15; 18,30; 15,45; 18; 20.15.
• Apașii î VITAN — 16; 18; 20.
• Prietenii mei, elefanții : MUN
CA — 10; 15.45; 19.
•* Petrecere la vilă : RAHOVA — 
16; 18; 20.

teatre

Titularilor libretelor de economii cu dobîndă șl ciștlgurl In auto
turisme emise de unitățile C.E.C. din municipiul București li s-au acor
dat printr-o tragere la sorți separată, care a avut loc la 26 octombrie 
a.c., 173 autoturisme Dacia-1300. Lista oficială a libretelor de economii 
ieșite cîștigătoare s-a publicat în ziarele „Scînteia" și „România liberă" 
din 28 octombrie a.c.

• Teatrul Național București (sala 
mare) ; Să nu-ți faci prăvălie cu 
scară — 19,30, (sala mică) : Valiza 
cu fluturi — 19,30, (sala Atelier) 
Capul — 19.
•• Opera Română : Walkiria — 19.
• Teatrul de operetă : Tara surl- 
sului — 19.30.
• Teatrul de comedie : Trei surori 
— 19,30.
»■ Teatrul „Lucia Sturdza Bulan- 
<lra“ (sala Grădina Icoanei) : Ti
tanic vals — io.
• Teatrul Mic : Matca — 19,30.
• Teatrul „C. I. Nottara" (sala 
Magheru) : Ultima cursă — 19,30, 
(sala Studio) : Patru lacrimi — 19. 
o Teatrul Giuleștl : Regele loan — 
19,30.
• Teatrul satiric-muzlcal „C. Tă
nase" (sala Savoy) ; Revista cu 
paiațe — 19,30. (sala Victoriei) : E 
nemaipomenit ! — 19,30.
•' Teatrul „ion Vasilescu" (la 
Sala Palatului) : Muza muzicii u- 
șoare — (premieră) — 19,30.
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O nouă expresie

a solidarității României socialiste

cu lupta de eliberare a popoarelor

Mesaj adresat de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu Conferinței 
extraordinare de solidaritate

cu poporul din Africa de Sud
ADDIS ABEBA

Am plăcerea de a vă adresa un călduros salut participanților la Conferința 
extraordinară de solidaritate cu poporul din Africa de Sud, care are loc sub 
egida Organizației de solidaritate cu popoarele din Africa și Asia.

Abolirea politicii rasiste și de apartheid a regimului din Africa de Sud, 
care vine în totală contradicție cu noile realități ale lumii de azi, Cu cerințele 
fundamentale ale progresului uman, este un imperativ de maximă actualitate 
și concentrează atenția și solidaritatea forțelor progresiste, democratice și 
antiimperialiste de pretutindeni, care sprijină lupta dreaptă a poporului sud- 
african pentru libertate, pentru dreptul de a dispune liber de soarta sa. 
Profundele mutații petrecute în ultimii ani în viața internațională, creșterea 
luptei popoarelor pentru eliberare națională și socială, victoriile dobîndite de 
popoarele Africii care au scuturat jugul exploatării coloniale au pus la ordi
nea zilei necesitatea lichidării hotărite a ultimelor vestigii ale colonialismului 
și rasismului.

Poporul român și-a manifestat în permanență solidaritatea profundă cu 
popoarele de pretutindeni care se ridică la luptă pentru apărarea ființei na
ționale, împotriva imperialismului, colonialismului și neocolonialismului. 
România socialistă a acordat și acordă întregul său sprijin — politic, diploma
tic, moral și material — mișcărilor de eliberare națională, a salutat cu 
satisfacție afirmarea noilor state independente, eforturile lor de a-și clădi o viață 
nouă și dezvoltă larg relații fructuoase, pe multiple planuri, cu aceste state, 
colaborează strîns cu ele în promovarea pe plan internațional a unor relații 
cu adevărat echitabile, pentru lichidarea fenomenului subdezvoltării, pentru 
făurirea unei noi ordini economice și politice internaționale.

Conform poziției sale militante consecvente, România s-a pronunțat cu 
tărie și a acționat în sprijinul luptei duse de Congresul Național African, de 
luptătorii pentru libertate din Africa de Sud, pentru înfăptuirea dreptului ina
lienabil al poporului sud-african la o viață liberă și demnă, la o dezvoltare 
de sine stătătoare. In cadrul O.N.U., al Consiliului de Securitate și în alte 
foruri internaționale, România a condamnat cu fermitate politica rasistă și de 
apartheid, care reprezintă o sfidare la adresa întregii comunități internațio
nale și creează grave pericole pentru pacea și securitatea mondială.

Poporul român, opinia publică din România sprijină cu hotărîre această 
poziție principială și condamnă cu indignare crimele comise împotriva popu
lației africane de regimul rasist din Africa de Sud. Politica promovată de 
cercurile guvernante de la Pretoria, represiunile sîngeroase la care au recurs 
în ultimele luni constituie o încălcare flagrantă a principiilor și normelor 
Cartei O.N.U., o negare brutală a celor mai elementare drepturi ale omului.

Folosesc acest prilej pentru a reafirma sprijinul hotărît al României so
cialiste față de cauza justă a popoarelor din Namibia și Zimbabwe, care luptă 
pentru cucerirea independenței naționale, pentru asigurarea dezvoltării lor 
libere, pe calea progresului economic și social.

Sîntem ferm convinși că în prezent se impune mai mult ca oricînd inten
sificarea acțiunilor țărilor socialiste, țărilor în curs de dezvoltare, statelor 
nealiniate, întărirea solidarității și conlucrării tuturor forțelor progresiste, 
populare și antiimperialiste în lupta pentru eliminarea definitivă a politicii 
colonialiste, neocolonialiste și rasiste, pentru asigurarea dezvoltării libere, 
independente a tuturor popoarelor, pentru promovarea unei politici noi, de 
pace și colaborare între națiuni.

Urez participanților la conferință succes deplin în desfășurarea lucrărilor, 
cu convingerea că această reuniune va reprezenta o nouă manifestare pe 
calea întăririi solidarității internaționale cu lupta dreaptă a poporului sud- 
african pentru înfăptuirea dreptului său inalienabil de a-și hotărî singur 
soarta, de a fi stăpin in propria sa țară.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Conferința de la Geneva 
asupra viitorului Rhodesiei

Liderii mișcării de eliberare și-au expus pozițiile în privința 
transferului puterii în mîinile poporului Zimbabwe
GENEVA 29 (Agerpres). — La Geneva a avut loc vineri cea de-a 

doua ședință plenară a Conferinței asupra viitorului constituțional al 
Rhodesiei, desfășurată sub președinția diplomatului britanic Ivor 
Richard.

In cursul ședinței au luat cuvîntul 
președintele Uniunii Poporului Afri
can din Zimbabwe (Z.A.P.U.), Joshua 
Nkomo, președintele grupării inte
rioare a Consiliului Național African 
(C.N.A.), Abel Muzorewa, conducăto
rul grupării exterioare a C.N.A., Ro
bert Mugabe și Ndabaningi Sithole, 
lideri ai Uniunii Naționale Africane 
Zimbabwe (Z.A.N.U.), și primul mi
nistru rhodesian, Ian Smith.

Joshua Nkomo a declarat că de
legația sa a venit la. Geneva pentru a 
obține independența imediată a po
porului Zimbabwe. El a afirmat că 
răspunderea pentru succesul confe
rinței revine Marii Britanii, în cali
tate de colonizatoare a Rhodesiei. „Pro
blema simplă și clară in fața confe
rinței este aceea a transferului puterii 
din miinile colonizatorilor in miinile 
poporului Zimbabwe, printr-un proces 
de decolonizare". Apreciind că 
„Marea Britanie nu a încetat nici
odată să fie puterea colonială în 
Rhodesia, Nkomo a declarat că, in 
momentul de față, problema este cea 
a independenței față de Anglia". Țe
lurile luptei de eliberare sînt elimina
rea tuturor formelor de rasism și dis
criminare, a exploatării economice și 
privilegiilor în societate. în cadrul 
noii națiuni Zimbabwe — a spus el — 
culoarea, rasa sau tribul vor înceta 
automat să fie măsura valorii în so
cietate, și în legătură cu aceasta orice

Situația din Liban
Referindu-se la situația din Li

ban, agențiile U.P.I. și A.P. transmit 
că vineri s-au înregistrat schimburi 
mai intense de focuri în unele cartie
re ale Beirutului, care pun în peri
col acordurile recente. Agenția U.P.I. 
menționează, de asemenea, că au a- 
vut loc incidente în regiunea Chouf, 
Ia sud-est de Beirut.

Pe de altă parte, unul din liderii 
Falangelor Libaneze. Camille Cha- 
moun, a afirmat — relevă aceleași a- 
genții — că în cazul în care situația 
continuă să se deterioreze, forțele 
sale vor relua acțiunile militare.

Generalul egiptean Mohammed Has
san Ghoneim, comandantul forțelor 
Ligii Arabe pentru menținerea păcii 
în Liban, a avut vineri o întrevedere 
cu președintele Libanului, Elias Sar
kis, în cursul căreia au fost aborda
te probleme privind desfășurarea tru
pelor arabe în zonele operaționale și 
perspectiva redeschiderii șoselei Bei
rut — Damasc.

colonist alb care alege să fie zim- 
babwian va fi un cetățean ca toți cei
lalți.

în discursul său, Abel Muzorewa 
a cerut stabilirea în cadrul con
ferinței a unei date pentru obținerea 
independenței țării și a subliniat ne
cesitatea elaborării unei Constituții in 
următoarele 12 luni. El s-a pronunțat 
pentru 
înainte de 
Vorbitorul 
„imediată, 
deținuților 
ror sentințelor la moarte și acordarea 
unei amnistii generale celor conside
rați a fi comis delicte politice.

Abel Muzorewa a prezentat un 
plan în patru puncte vizind crearea 
unui guvern interimar care să per
mită trecerea puterii în miinile 
populației majoritare de culoare și 
proclamarea independenței. Potrivit 
planului, vor fi organizate alegeri 
generale, pe baza principiului „un om 
— un vot", pentru desemnarea unui 
prim-ministru. Numărul miniștrilor 
reprezentînd fiecare parte va fi di
rect proporțional cu numărul de vo
turi obținut, iar distribuirea porto
foliilor va fi prerogativa primului 
ministru. In sfîrșit, nici o parte care 
obține sub 10 la sută din totalul vo
turilor exprimate nu va fi îndreptă
țită să fie reprezentată în Consiliu! 
de Miniștri.

Liderul guvernului minoritar rho- 
desian. Ian Smith, a declarat că se 
află la Geneva numai pentru a ne
gocia pe baza propunerilor făcute de 
Henry Kissinger cu prilejul vizitei la 
Salisbury — relatează agenția U.P.I.

După încheierea celei de-a doua 
ședințe, lucrările conferinței au fost 
suspendate pentru mai multe zile.

Un purtător de cuvînt britanic a 
Indicat că în următoarele zile pre
ședintele conferinței va avea discuții 
bilaterale cu diferiți șefi de delega
ție. Data viitoarei ședințe plenare 
va fi anunțată de către președinte 
după consultări separate cu delega
țiile participante.

organizarea unor alegeri 
dobîndirea independenței, 
a cerut insistent eliberarea 
fără condiții, < a tuturor 
politici", revocarea tutu-

0 inițiativă constructivă 
a P. C. Italian**
Scrisoarea adresată 

partidelor politice in vederea 
unor consultări in problemele 
politico-economice ale țării

Secretariatul Partidului Comunist 
Italian și conducerile grupurilor par
lamentare comuniste au adresat o 
Scrisoare președintelui Consiliului de 
Miniștri, secretarilor partidelor poli
tice democrate și președinților gru
purilor parlamentare ale acestor 
partide în care se evidențiază nece
sitatea urgentă a organizării unei 
întilniri a partidelor care au permis 
formarea actualului guvern. „Agra
varea crizei economice și financiare 
a tării — subliniază documentul — 
Însoțită de o succesiune de „măsuri 
de necesitate" adoptate de guvern 
sub impulsul preocupărilor imediate 
și în afara unui cadru suficient de 
clar de obiective pe termen scurt și 
mediu, fac utilă o 
reprezentanții forțelor 
tribuit în parlament, 
distincte și autonome, 
tualului guvern".

Comentînd inițiativa 
munist Italian, secretarul general al 
Partidului Socialist, Bettino Craxi, a 
apreciat-o pozitiv. „Motivațiile aces
teia — a spus Craxi — se desfășoară 
pe o linie constructivă".

După cum relevă agenția ANSA, 
Inițiativa P.C.I. a avut un ecou fa
vorabil și în cadrul Partidului So
cialist-Democratic. Secretarul aces
tui partid, Pierluigi Romita, a decla
rat că „o asemenea întilnire poate 
fi acceptată. Ea poate permite defi
nirea mai rapidă, într-o manieră 
globală și coerentă, a măsurilor ce 
trebuie luate împotriva crizei foarte 
grave prin care trece Italia".

In ceea ce-1 privește, Partidul De- 
mocrat-Creștin nu a reacționat încă 
oficial față de propunerea P.C.I., dar, 
după cum anunță agenția France 
Prese, șeful guvernului, Giulio An
dreotti, „a răspuns anticipat «Nu», 
preferind confruntarea în parlament".

consultare între 
care au con- 
de pe poziții 
la crearea ac-

Partidului Co-

R. BOGDAN

Sesiunea de constituire a
Camerei Populare a R. D. Germane
Tovarășul Erich Honecker a fost ales președinte 
al Consiliului de Stat, iar tovarășii Wilii Stoph 
- președinte al Consiliului de Miniștri și Horst 
Sindermann - președinte al Camerei Populare

BERLIN 29 — Corespondentul nos
tru transmite : La Berlin a avut loc 
ieri sesiunea de constituire a Came
rei Populare a R. D. Germane. Pe 
ordinea 
ganelor

Erich 
C.C. al 
ședințe
Germane și președinte al Consiliului 
Național al Apărării. Deputății Ca
merei Populare au ales președinte al 
Consiliului de Miniștri al R.D.G. pe 
Willi Stoph, iar președinte al Came
rei Populare a R. D. Germane pe 
Horst Sindermann.

Intr-o alocuțiune 
deputaților Camerei 
ședințele Consiliului

de zi s-a aflat alegerea or- 
conducătoare ale statului.

Honecker, secretar general al 
P.S.U.G., a fost ales pre- 
al Consiliului de Stat al R.D.

rostită în fața 
Populare, pre- 

de Stat al

R.D.G., Erich Honecker, a arătat că 
prin rezultatele alegerilor din 17 oc
tombrie 1976 poporul R. D. Germane 
și-a reafirmat, convingător și elocvent, 
hotărirea de a milita pentru liberta
te, pace și socialism. „Vom face și 
în viitor totul — a declarat președin
tele Consiliului de Stat — pentru a 
contribui la asigurarea udei păci trai
nice în Europa și în lume". Erich Ho
necker s-a pronunțat pentru conti
nuarea destinderii, pentru cdrripleta- 
rea ei în domeniul militar cu noi pași 
spre dezarmare.

Camera Populară a R.D.G. se va 
întruni luni pentru a asculta decla
rația președintelui Consiliului de Mi
niștri al R. D. Germane.

a economiei
MOSCOVA 29 (Agerpres). — Sovie

tul Suprem al U.R.S.S., 
încheiat 
tat. 
planul 
nomiei 
în anii 
mi ta te

care și-a 
vineri lucrările, a adop- 
cadrul ultimei ședințe,în

cincinal de dezvoltare a eco- 
naționale a Uniunii Sovietice 
1976—1980, elaborat în confor- 
cu principalele direcții de dez-

voltare a economiei naționale apro
bate de Congresul al XXV-lea al 
P.C.U.S.

Deputății au adoptat, totodată, pla
nul economic și bugetul pe anul 
1977. A fost adoptată, de asemenea, 
legea privind protejarea și folosirea 
monumentelor istorice și culturala.

Încheierea sesiunii Adunării Populare a R. P. Bulgaria
dustrială va crește cu 55 la sută, cea 
agricolă — cu 20 la sută, iar volu
mul total al investițiilor va fi de 
30,7 miliarde de leva. Se prevăd, 
totodată, sporirea cu 60 la sută a vo
lumului comerțului exterior și crește
rea cu 20 la sută a venitului real pe 
locuitor.

La sesiune a fost, de asemenea, 
adoptată legea privind planul unic de 
dezvoltare social-economică a țării 
pe anul 1977.

SOFIA 29 (Agerpres). — Planul 
unic de dezvdltare economico-socială 
a R.P. Bulgaria în cursul celui de-al 
șaptelea cincinal 
doptat în cadrul
Populare a R.P.B., ale cărei lucrări 
s-au încheiat vineri la Sofia — pre
vede o creștere cu 45 la sută a ve
nitului național în comparație cu ni
velul anului 1975 și o sporire de ace
leași proporții a productivității mun
cii. In actualul cincinal, producția in-

(1976—1980) — a- 
sesiunii Adunării

agențiile de presă transmit
liția madrilenă. Cartea cuprinde o 
serie de interviuri acordate de se
cretarul general al Partidului Comu
nist din Spania, Santiago Carrillo, 
scriitorilor francezi Regis Debray și 
Max Gallo.

Dezvoltarea relațiilor dintre România și Luxemburg
corespunzător intereselor reciproce și ale cauzei cooperării și securității europene
Consecvența manifestată în promo

varea principiilor de prietenie și co
laborare în relațiile intereuropene, 
dorința de intensificare a cooperării 
cu toate statele lumii, fără deosebire 
de orînduire socială — coordonate 
definitorii ale politicii noastre ex
terne — și-au găsit în aceste zile o 
nouă și elocventă expresie cu prile
jul vizitei oficiale pe care, la invi
tația președintelui Republicii Socia
liste România, ' 
Ceaușescu, și 
Ceaușescu, au 
noastră Alteța 
duce Jean al 
preună cu marea ducesă Josephine 
Charlotte.

Evenimentul s-a înscris în conti
nuitatea procesului de amplificare și 
adincire a relațiilor bilaterale, în mod 
hotărîtor stimulate de vizita oficială 
în Luxemburg, în 1972, a președin
telui Nicolae Ceaușescu și a tovarășei 
Elena Ceaușescu — moment de refe
rință în cronica prieteniei și colabo
rării româno-luxemburgheze. Decla
rația solemnă semnată cu acel pri
lej, document de o deosebită însem
nătate politică și practică, a stabilit 
o puternică temelie și a consacrat 
voința comună de acțiune pentru 
promovarea în viața internațională 
a principiilor noi de relații între 
state, singurele în măsură să cheză- 
șuiască dezvoltarea unor raporturi 
trainice și echitabile, pacea și înțe
legerea între națiuni.

Dialogul dintre cei doi șefi de stat 
de la București, convorbirile oficiale 
dintre președintele Nicolae Ceaușescu 
și președintele guvernului luxembur
ghez, Gaston Thorn, au pus în evi
dență largile posibilități de extindere 
a conlucrării româno-luxemburgheze, 
stabilindu-se în acest sens, așa cum 
se precizează în Comunicatul comun, 
să se acționeze în scopul extinderii, 
în continuare, a cooperării economice 
bilaterale, o atenție deosebită acor- 
dîndu-se intensificării schimburilor 
comerciale, cooperării în domeniile 
industriei, agriculturii, științei și teh
nologiei, finanțelor și în alte dome
nii, inclusiv cooperării pe terțe piețe. 
De asemenea, s-a hotărît să se elabo
reze un program concret de schim- 
buri culturale în vederea aplicării

tovarășul Nicolae 
a tovarășei Elena 
efectuat-o în țara 
Sa Regală marele 
Luxemburgului, îm-

prevederilor Acordului cultural bila
teral, recent intrat în vigoare.

Nu încape îndoială că înfăptuirea 
acestor măsuri va deschide noi ori
zonturi dezvoltării colaborării multi
laterale dintre cele două țări. In 
acest sens, președintele Nicolae 
Ceaușescu, relevînd că vizita înalți- 
lor oaspeți „este un rezultat al evo
luției pozitive a relațiilor dintre 
România și Luxemburg, o expresie a 
voinței celor două țări de a întări 
și dezvolta in continuare colaborarea 
politică, economică, tehnico-științitică 
și culturală, de a intensifica contac
tele dintre ele în scopul mai bunei 
cunoașteri reciproce, al adîncirii înțe
legerii și conlucrării dintre popoarele 
noastre", sublinia : „Sint convins că 
vizita se va înscrie ca o nouă con
tribuție la amplificarea acestor re
lații, in interesul și spre binele am
belor popoare, al cauzei păcii și co
laborării internaționale". La rînduî 
său, ducele Jean al Luxemburgului 
arăta : „România, datorită poziției 
sale geografice, poporului său și po
poarelor cu care se învecinează, este 
chemată să constituie o punte de le
gătură intre societăți cu structuri di
ferite. Iată un motiv puternic ca 
Luxemburgul să se străduiască să-și 
dezvolte mereu mai mult raporturile 
cu România. Trebuie ca popoarele 
noastre să se cunoască mai bine și 
astfel să se înțeleagă mai bine".

Același spirit de conlucrare a ca
racterizat și convorbirile referitoare 
la probleme actuale ale vieții inter
naționale, confirmîndu-se, o dată mai 
mult, adevărul că, atunci cînd se por
nește de la interesele fundamentale 
ale popoarelor, deosebirile de sistem 
economic și politic, de mărime sau

potențial nu pot și nu trebuie să 
împiedice înțelegerea, colaborarea, 
identificarea unor puncte de vedere 
comune, convergente. Ca țări situate 
pe același continent, care ap cunos
cut ravagiile războiului, România și 
Luxemburg sint vital interesate in 
statornicirea in Europa a unei reale 
securități, în adîncirea procesului 
destinderii internaționale, astfel încît 
acesta să capete un caracter durabil 
și să devină ireversibil. în acest sens, 
în timpul convorbirilor s-a subliniat 
necesitatea adoptării de 
crete, efective pentru 
transpunerea în viață a 
și prevederilor înscrise 
nai al Conferinței de la

Se cuvine, de asemenea, a fi rele
vat că opiniile celor două părți au 
coincis și în alte probleme cardinale 
ale vieții internaționale, cum ar fi 
conjugarea eforturilor tuturor state
lor pentru realizarea unor progrese 
reale în domeniul dezarmării, lichi
darea 
creșterea eficienței 
menit să asigure menținerea păcii, 
instaurarea unei noi ordini econo
mice — înfăptuirea acestor obiective 
impunînd participarea tuturor state
lor — mari, mijlocii sau mici, pe 
bază de egalitate, indiferent de po
tențial sau orînduire socială.

Poporul român salută rezultatele 
actualelor convorbiri la nivel înalt, 
fiind convins că ele vor contribui la 
dezvoltarea in continuare a relațiilor 
de prietenie și colaborare dintre 
România și Luxemburg, corespunză
tor aspirațiilor de progres ale celor 
două țări, cauzei păcii și securității 
în Europa și în lume.

Delegația de activiști ai 
C.C. al P.C.R., condusă de Lu* 
cian Drăguț, membru al Comisiei 
Centrale de Revizie, vicepreședinte 
al Consiliului Central de Control 
Muncitoresc al Activității Economi
ce și Sociale, care a efectuat o vi
zită in schimb de experiență in 
R.D.G., la invitația C.C. al P.S.U.G., 
a fost primită vineri de Gerhard 
Griineberg, membru al Biroului Po
litic, secretar al C.C. al P.S.U.G. La 
convorbire, care s-a desfășurat în- 
tr-o atmosferă cordială, tovărășeas
că. a fost prezent ambasadorul Ro
mâniei în R.D.G., Constantin Niță. 
In cursul vizitei, delegația română 
a avut convorbiri la C.C. al P.S.U.G., 
la Comitetul controlului muncitoresc- 
țărănesc, la Comitetul regional al 
P.S.U.G. Cottbus și a vizitat unități 
economice și social-culturale.

celor convenite la Conferința pentru 
securitate și cooperare în Europa.

Guvernul nipon • ad°ptat< 
vineri, un „plan general pentru apă
rare", care menționează că Japonia 
va rămîne în continuare „sub protec
ția nucleară americană", conform 
prevederilor Tratatului de securitate 
japono-american. Planul preconizea
ză menținerea „forțelor de autoapă
rare" nipone la actualul nivel în ce 
privește numărul militarilor, stabi
lind însă o serie de măsuri privind 
dotarea acestora cu echipament mai 
modern.

și socialist^ din 15 țări latino-ame- 
ricane. în comunicatul dat publici
tății la încheierea simpozionului se 
arată că efortul pentru recuperarea 
bogățiilor naturale in etapa actuală 
se înscrie în cadrul luptei antiimpe- 
rialiste pe care popoarele latino-ame- 
ricane o duc pentru obținerea inde
pendenței și suveranității naționale.

La Pekin, v’cePremierui con
siliului de Stat al R.P. Chineze, LI 
Sien-nien, a primit o delegație gu
vernamentală din Ciad, condusă de 
Kamougue Wadal Abdelkader, mem
bru al Consiliului militar suprem 
și ministru al afacerilor externa și 
cooperării.

măsuri con- 
a se asigura 

principiilor 
în Actul fi- 
Helsinki.

definitivă a colonialismului,
O.N.U., ca for

Viorel POPESCU

Colaborare fructuoasă româno-siriană
DAMASC 29 (Agerpres). — Sub e- 

gida Asociației de prietenie Siria- 
România, în orașul Rakka a avut 
loc o întîlnire prietenească cu spe
cialiștii români care execută lucrări 
de irigații in valea Eufratului. Cu 
acest prilej, Rachid Ramadan, mem
bru supleant al Comandamentului 
regional al Partidului Baas Arab

Socialist, prim-secretar al Comitetu
lui județean de partid Rakka, s-a re
ferit la aprecierea de care se bucură 
în Siria participarea României la re
alizarea unor importante obiective 
industriale și agricole, relevînd sen
timentele de prietenie nutrite de po
porul sirian față de poporul român.

0 delegație a P.C.U.S., 
condusă de Boris Pon.omariov, mem
bru supleant al Biroului Politic, se
cretar al C.C. al P.C.U.S., aflată in 
vizită la Londra, la invitația Comi
tetului Executiv Național al Parti
dului Laburist din Marea Britanie, a 
fost primită de primul ministru al 
Marii Britanii, James Callaghan, și 
a. avut întrevederi ci 
ward, secretar general 
tid, și cu Ian Mikardo, membru 
Comitetului Executiv Național 
partidului. '

întrevederi cu Ronald Hay- 
al acestui par

ai 
al

Reuniunea specială 
„Clubului de la Roma" 
consacrată noii ordini internaționale 
— și cea de-a VII-a Conferință a 
Institutului internațional al oceane
lor, desfășurate în paralel la Alger, 
și-au încheiat lucrările.

a

Convorbiri iugoslavo-un- 
garO. La Bel§rad au început con
vorbirile între Gemal Biedici, pre
ședintele Consiliului Executiv Fede
ral, și Gydrgy Lazar, președintele 
Consiliului de Miniștri al R.P. Un
gare, care se află într-o vizită ofi
cială în Iugoslavia. Au fost abordate 
probleme ale relațiilor bilaterale, 
precum și aspecte ale situației in
ternaționale actuale.

Comunicatul comun pri* 
vind vizita oficială In R.P. Polonă a 
primului ministru al Danemarcei, 
Anker Joergensen, subliniază satis
facția părților față de stadiul rela
țiilor bilaterale, menționînd semna
rea unui protocol privind promova
rea cooperării polono-daneze în eco
nomie și industrie. A fost relevată, 
de asemenea, dorința părților de a 
contribui la înfăptuirea deplină *

Intr-o declarație, ministrul 
de externe al Turciei relevă că re
prezentanții ciprioților turci au pre
zentat secretarului general al O.N.U., 
Kurt Waldheim, o serie de propu
neri privind reglementarea problemei 
cipriote, pe baza împărțirii terito
riale. Printre acestea se află propu
nerea ca sectoarele grec și turc să 
aibă o populație omogenă și ca linia 
de demarcație între cele două sec
toare să permită ambelor părți să 
trăiască în pace. Ministrul turc afir
mă, de asemenea, că pot fi realizate 
proiecte comune de 
bele sectoare, după 
în insulă..

La Ciudad de Mexico s-a des
chis bazarul international al 
Crucii Roșii mexicane. Standul 
românesc, reprezentând donația 
Societății de Cruce Roșie din 
țara noastră, a fost vizitat de so
ția președintelui mexican, Maria 
Ester Zuno de Echeverria, care a 
mulțumit Societății de Cruce 
Roșie din Romania pentru parti
ciparea sa la bazar.

investitii în am- 
realizarea păcii

Prelungirea cu încă o 
lună a stării de urgență și 3 
suspendării garanțiilor constituțio
nale — în vigoare pe întreg teritoriul 
Perului — a fost anunțată de Co
mandamentul unit al forțelor armate.

Conferința cadrelor co
muniste din Mezzogiorno 
și-a deschis ieri lucrările la Reggio 
Calabria. Participă peste 350 de 
delegați din toate regiunile meridio
nale. Sint prezenți secretarul general 
al P.C.I., Enrico Berlinguer, membri 
ai Direcțiunii P.C.I. In deschiderea 
lucrărilor, Pio la Torre, șeful secției 
meridionale a C.C. al P.C.I., a pre
zentat raportul : „O nouă fază de 
luptă pentru dezvoltarea 
și reînnoirea democratică 
lor meridionale".

După primul tur de scru
tin al alegerilor parlamentare din 
R.A. Egipt, președintele Adunării 
Poporului, Sayed Marei, primul mi
nistru, Mamdouh Salem, și alte per
sonalități de frunte ale vieții poli
tice au întrunit majoritatea voturi
lor în circumscripțiile unde au can
didat, fiind aleși. Datele preliminare 
indică, de asemenea, un număr des
tul de mare de circumscripții unde 
s-au înregistrat balotaje. Aici situa
ția nu va fi clarificată decît după cel 
de-al doilea tur de scrutin, de la 4 
noiembrie.

economică 
a regiuni-

Consiliul de Securitate, 
în urma consultărilor neoficiale care 
au avut loc între membrii săi, a de
cis să se întrunească luni, la ora 19,00 
GMT, pentru a examina, la cererea 
Egiptului, situația din teritoriile 
arabe ocupate de Israel.

Colaborarea economica 
Est-Vest. La Varșovia s-au înche
iat lucrările seminarului internațio
nal consacrat perspectivelor colabo
rării economice Est-Vest, desfășurat 
sub egida Comisiei economice a 
O.N.U. pentru Europa și a organelor 
de resort din Polonia.

Simpozionul internațional 
de la Havana.In caPitala Cubei 
au luat sfîrșit lucrările simpozionului 
internațional pe tema „Apărarea re
surselor naturale — instrument de 
luptă al independenței naționale", 
organizat de P.O. din Cuba și „Re
vista internacional". Au participat 
reprezentanți ai partidelor comuniste

Cartea „Spania 
apărută zilele acestea 
„Akal“, a fost confiscată

Nou val de

na
mnne , 
in editura 
joi de po

Epilogul unui caz de de
turnare de avioane.In 
brie 1976, cetățeanul sovietic V. I. 
Zosimov a săvîrșit un act criminal 
prin însușirea și deturnarea în Iran 
a unui avion de tip „AN-2" aparți- 
nînd companiei de transporturi ae
riene sovietice „Aeroflot". Prin înțe
legere cu partea iraniană, potrivit 
Acordului de colaborare privind pre- 
întîmpinarea deturnării de nave ae
riene civile dintre U.R.S.S. și Iran, 
semnat la 7 august 1973, V. I. Zosi
mov a fost predat la 25 octombrie 
Uniunii Sovietice. Avionul se retur- 
nează, de asemenea, Uniunii Sovie
tice — informează agenția T.A.S.S.

violentă in de
Climatul de violențe din Ir

landa de Nord a cunoscut, joi, 
o „zi de vîrf". In mai multe 
localități s-au semnalat inci
dente soldate cu un mort si doi 
grav răniți. La Dungannon, un 
mare incendiu provocat de ex
ploziile unor bombe a distrus 
complet aproape 20 de autobu
ze dintr-un garaj. La Belfast, 
Mairre Drumm, fostă vicepre
ședintă a partidului „Sinn Fein“ 
(organismul politic al organiza
ției extremiste Armata Republi
cană Irlandeză — I.R.A.) a fost 
asasinată, in timp ce dormea, in 
spitalul unde se găsea interna
tă. Potrivit poliției, unul din 
agresori era îmbrăcat in halat 
alb. de medic.

„Noul val al violențelor, 
notează observatorii, survine

după ce, cu citva timp tn 
urmă, in Ulster se înregis
trase un fapt pozitiv : o mo
bilizare a femeilor nord-irlande- 
ze, catolice ca și protestante, 
intr-o amplă campanie menită 
să ducă la curmarea intermina
bilelor vărsări de singe și la ■ 
reglementarea pașnică a conflic
tului.

Din păcate insă, extremiștii, 
ca și alte elemente iresponsabile, 
au recurs din nou la arma vio
lenței. Printre persoanele vizate 
au fost și fruntașe ale „mișcării 
pentru pace". Acestea au anun
țat că riu se vor lăsa intimidate 
și vor continua cu orice preț ac
țiunile in vederea instaurării 
păcii și liniștii in Ulster.

D. O

• INSULELE PUSTII
— CENTRE ENERGE
TICE? Construirea de cen
trale atomoelectrice pe insule 
nelocuite ar putea fi o soluție 
realistă în cadrul acțiunilor de 
combatere a crizei de energie
— arată savantul sovietic P. Ka- 
pița. Două din pericolele pe 
care le implică construirea de 
asemenea centrale ar fi, în a- 
cest fel, eliminate : un eventual 
accident nu s-ar solda, datorită 
izolării, cu urmări fatale, iar 
producția de plutoniu, care ser
vește, după cum se știe, la fa
bricarea de arme atomice, ar fi 
mai lesne controlată. Ar rămîne 
nerezolvată o singură problemă
— aceea a eliminării eficiente 
a reziduurilor radioactive.

• TANZANIA VA A- 
VEA O NOUĂ CAPI
TALĂ. Specialiștii tanzanieni

au terminat proiectele viitoarei 
capitale a țării. Spre deosebire 
de actuala capitală, Dar Es Sa
laam, care, prin amplasarea sa, 
nu favorizează dezvoltarea unor 
legături organice cu toate re
giunile, localitatea Dodoma, a- 
leasă de proiectanți, întrunește 
condițiile optime pentru a de
veni capitala Tanzaniei. Orașul, 
care adăpostește în prezent 
35 000 de locuitori, urmează să 
aibă în 1990 o populație de peste 
zece ori mai mare. Edificiile, 
dotațiile edilitare și alte amena
jări proprii unei capitale mo
derne nu vor afecta specificul 
localității, ambianța sa firească 
cu zonele împădurite și rezer
vațiile naturale din apropiere. 
Tradițiile comunităților africane 
se vor îmbina armonios cu ne
cesitățile politico-economice de 
perspectivă.

• SCARA ACCIDEN
TELOR. Pericolul unor acci-

dente mortale este de 125 de 
ori mai mare în mașină decît 
în cazul unor călătorii cu avio
nul : pe șoselele lumii își pierd 
viața, în fiecare an, un sfert de 
milion de oameni, în timp ce 
numărul victimelor accidentelor 
aeriene nu depășește 2 000. Cal
culele arată că 100 de persoane 
care călătoresc, in medie, 8 000 
de km pe an cu avionul ar tre
bui să zboare nu mai puțin de 
370 de ani pentru a fi expuse 
unui accident mortal, în timp 
ce în cazul călătoriilor cu auto
turismul — 133 de ani și cu mo
tocicleta — 7 ani. Siguranța cea 
mai mare o oferă, bineînțeles, 
trenul.
de mai 
în cazul 
ani.

Continuînd i 
sus, perioada 
trenului este
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stația telescopică de radio din 
Effelsberg (R.F. Germania) — 
este considerată cea mai mare 
și mai îndepărtată de Terra din 
cite se cunosc pină acum în U- 
nivers. Ea se află la o distanță 
de 1 370 milioane ani-lumină de 
planeta noastră și emite impul
suri radio mai puternice decît 
orice altă galaxie. Specialiștii 
vest-germani continuă cercetă
rile, nefiind încă siguri dacă 
semnalele radio au ca sursă 
noua galaxie sau provin de la 
un alt corp ceresc situat în pro
ximitate, 
surătorile 
ajutorul 
stabilește
spațiu, viteză transformată ulte
rior în distanță. S-a recurs la 
acest procedeu pentru că lumi-

na generată de stelele în miș
care se deplasează spre partea 
roșie a spectrului, pe măsură 
ce acestea se îndepărtează in 
spațiu.

Se precizează că mă- 
au fost efectuate cu 
spectrului roșu, care 
viteza unui obiect în

• „AUREA ’76". De un 
deosebit succes s-a bucurat cea 
de-a treia bienală de orfe- 
vrerie „Aurea ’76", organi
zată tn palatul Strozzi, din 
Florența, la care au participat, 
cu opere reprezentative, cei mai 
cunoscuți maeștri bijutieri ita
lieni. S-a calculat că in confec
ționarea bijuteriilor expuse au 
intrat circa cinci mii de dia
mante, in valoare de cîteva mi
liarde de lire, ceea ce a impus 
măsuri de pază și supraveghere 
din cele mai severe. Un deose-

bit interes istoric și numisma
tic a prezentat secția muzeistică, 
unde, pentru prima dată, au 
fost expuse formele folosite 
pentru fabricarea florinilor de 
aur. una din monedele de cea 
mai largă circulație în perioada 
feudalității.

• ÎMPOTRIVA INTO
XICAȚIEI MEDICAMEN
TOASE. O modalitate simplă 
de prevenire a intoxicației cu 
medicamente a fost concepută în 
Anglia. Este vorba de 
pe tablete sau pilule 
substanțe care întîrzie 
rea medicamentului :
acesteia se adaugă un strat sub
țire de substanță provocatoare 
de vomă, care acționează 
in anumite condiții. Astfel, 
sînt ingerate dintr-odată 
multe pilule, cantitatea de 
stanță

aplicarea 
a unei 

dizolva- 
deasupra

doar 
dacă 
prea 
sub

care produce voma a-

tinge „nivelul critic", iar medi
camentul este eliminat înainte 
de a se dispersa în stomac. De
sigur, respectarea dozei indicate 
în rețetar nu are asemenea 
efecte.

• O FEMEIE PROCU
ROR ÎN LUPTĂ CU MA
FIA. La Frankfurt pe Main, 
autorii de afaceri tenebroase, 
traficanții de droguri, de bani 
falși sînt în alertă. Combaterea 
bandelor de către poliție s-a 
intensificat ca urmare a ac
tivității noului procuror ge
neral, o femeie, pe nume Adel
heid Werner. Intr-un timp re
lativ scurt, noul procuror a reu
șit să dezlege firele extinsei re
țele a mafioților din oraș, care 
operau în stil mare. Despre cei 
5—6 patroni ai rețelei, ea a de
clarat : „Sint oameni cunoscuți, 
puternici și bogați. Poate nu o 
să reușim niciodată să-i incul-

păm, deoarece ei își fac .aface
rile murdare indirect, prin te
lefon. Dar ei știu că noi î-am 
identificat". Dovadă ? Căpete
niile Mafiei au oferit o primă 
de un milion de mărci pentru 
capul procurorului.

• DEMOGRAFIE Șl 
SUBDEZVOLTARE. Rit* 
mul de creștere a populației , 
globului s-a redus de la începu
tul actualului deceniu, dar fe
nomenul se datorează mai mult 
sporirii mortalității în țările să
race, decît diminuării ratei na
talității — se arată într-un ra
port publicat la Washington de 
institutul „Worldwatch". Dacă 
în 1970 numărul locuitorilor 
planetei noastre sporea cu 1.90 
la sută pe an (ceea ce în cifre 
absolute înseamnă 69 milioane 
de persoane), statisticile cele 
mai recente indică o reducere 
a acestui procent la 1,64 la sută 
(64 milioane de locuitori).
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