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Muncă de calitate, 
gândire revoluționară, 
organizare superioară
lată ce ne cere partidul pentru a asigura creșterea continuă 

a prosperității țării, bunăstarea întregului popor

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
a primii pe ministrul comerțului îl Iranului

întregul nostru popor a urmărit cu viu interes lucrările recentei plenare a C.C. al P.C.R. — precedate de ședința Comitetului Politic Executiv — precum și cele ale sesiunii Marii Adunări Naționale, care au abordat o serie de probleme de însemnătate vitală pentru dezvoltarea construcției socialiste și a- sigurarea condițiilor pentru progresul economic și social accelerat al patriei, pentru înfăptuirea în practică a istoricelor hotăriri ale Congresului al XI-lea al partidului, în acest context se înscriu, după cum se știe, dezbaterea și adoptarea Legii Planului național unic de dezvoltare economico-socială a Republicii Socialiste România și a Bugetului de stat pe anul 1977, al doilea an al cincinalului revoluției teh- nico-științifice.întreaga activitate de fundamentare a strategiei de dezvoltare a României socialiste în 1077 s-a desfășurat sub îndrumarea nemijlocită a secretarului general al partidului, 

tovarășul Nicolae Ceausescu, care a stabilit orientările principale și cele rtiai bune căi pentru progresul susținut al forțelor de producție, pentru perfecționarea continuă a structurilor economice, pentru accentuarea laturilor calitative, de eficiență ale dezvoltării economice, pentru ridicarea sistematică a nivelului de trai al întregului popor. O importanță deosebită pentru definitivarea planului pe anul viitor au avut concluziile prezentate de secretarul general al partidului Ia consfătuirile de lucru de la C.C. al P.C.R., consacrate activității din domeniul cercetării științifice și ingineriei tehnologice, al proiectării și construcțiilor industriale, indicațiile concrete date cu prilejul vizitelor de lucru efectuate în diferite județe.Desigur, prevederile planului pe 1977 sînt de acum cunoscute. Ceea ce se impune cu deosebire atenției este faptul că se asigură în continuare un ritm înalt de dezvmltare a economiei naționale, care cores

punde întrutotul obiectivelor și sarcinilor stabilite de Congresul al XI- lca al partidului. Astfel, față de a- cest an, producția industrială va crește cu 10,5 la sută, venitul național cu 11,3 Ia sută și se va realiza un volum de investiții de peste 180 miliarde lei, cu 16,7 la sută mai mare față de 1976. Reține, totodată, atenția faptul deosebit de important că rezultatele obținute in acest an, pină acum, in industrie, agricultură, în celelalte ramuri, reprezintă o puternică bază de pornire pentru realizarea planului pe 1977, a întregului cincinal. Sint rezultate care atestă realismul planului cincinal, al obiectivelor prevăzute, pentru înfăptuirea cărora trebuie să muncim fără preget, să ne consacrăm toate forțele.Potrivit sarcinilor cuprinse în cu- vîntarea rostită de tovarășul Nicolae Ceaușescu la încheierea lucrărilor plenarei din 2—3 noiembrie a.c. în hotărîrea cu privire la realizarea planului național unic pe 1977, în primul rind accentul trebuie pus pe 

îndeplinirea ritmică a planului de producție industrială, în structura sortimentală și calitativă prevăzută și rezultată din contractele încheiate cu beneficiarii interni și partenerii de peste hotare, respectîndu-se cu strictețe de către fiecare întreprindere producătoare obligațiile asumate. Nu numai realizarea valorică, ci în primul rînd realizarea fizică a producției stabilite, a produselor de care economia are nevoie — iată ce se cere de la fiecare unitate, de la fiecare colectiv de oameni ai muncii. Chiar dacă o întreprindere sau alta a îndeplinit planul valoric, dar nu a fabricat sortimentele stabilite, de care are nevoie economia, în a- cest caz, planul nu se consideră înfăptuit. Așa cum s-a subliniat la plenară, trebuie să fie clar pentru toți factorii de conducere, pentru toate colectivele de oameni ai muncii că orice nerealizare a sarcinilor de plan dintr-o lună, dintr-un an se 
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Președintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușe- cu, a primit, sîmbătă dimineață, pe Ma- nooc'nehr Taslimi. ministrul comerțului al Iranului, care, în fruntea u- nei delegații economice guvernamentale, a luat parte la lucrările celei de-a Xll-a sesiuni, de la București, a Comisiei mixte ministeriale româ- no-iraniene de colaborare economică și tehnică.A participat tovarășul Ion Pâțan, viceprim-ministru al guvernului, ministrul comerțului exterior și cooperării economice internaționale.A fost de față AU Reza Bahrami, ambasadorul Iranului la București.Ministrul iranian, exprimînd întreaga gratitudine șefului statului român pentru întrevederea acordată, a arătat că șahinșahul Iranului, Maiestatea Sa Imperială Mohammad Reza Pahlavi Aryamehr, i-a încredin

Timpul bun de lucru — pe deplin fructificat. Aceasta este deviza constructorilor și montorilor de pe șantierul între
prinderii de mașini grele București, de unde am surprins aceastâ imagine de muncă rodnică.Foto : S. Cristian

La aniversarea Marii Revoluții 
Socialiste din Octombrie

Tovarășului LEONID ILICI BREJNEV
Secretar general al Comitetului Central al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice

țat deosebita cinste de a transmite președintelui Nicolae Ceaușescu un salut cordial și sincere urări de sănătate și fericire, precum și expresia sentimentelor de stimă din partea împărătesei Farah pentru tovarășa Elena Ceaușescu, impreună cu urări de prosperitate poporului român.Mulțumind, tovarășul Nicolae Ceaușescu a rugat pe oaspete să transmită șahinșahului Iranului salutul său prietenesc și cele mai bune urări, iar din partea tovarășei Elena Ceaușescu sentimente de considerație pentru împărăteasa Farah, împreună cu urări de bunăstare și prosperitate poporului iranian.Relevîndu-se cu satisfacție extinderea schimburilor economice și cooperării în producție, ca urmare a transpunerii în viață a înțelegerilor și măsurilor stabilite cu prilejul dia

logului Ia nivel înalt de la București și Teheran, s-a apreciat că, pe baza dezvoltării dinamice a economiilor celor două țări, se creează noi posibilități pentru intensificarea și diversificarea conlucrării româno-ira- niene in industrie, în alte domenii ale economiei, spre binele și în interesul celor două popoare. S-a a- preciat că dezvoltarea și adîncirea relațiilor economice bilaterale, buna conlucrare în domeniul politicii externe corespund intereselor celor două popoare, contribuie la democratizarea vieții internaționale, la insti- tuționalizarea unor raporturi noi, democratice, intre popoare, servesc cauzei păcii, progresului și înțelegerii ia lume.întrevederea a decurs într-n atmosferă de caldă cordialitate și prietenie.

—— MUNCIM MAI BINE, TRĂIM MAI BINE--------adevăr ilustrat și de cifrele planului pe 1977
Creșteri față de anul 1976
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® Se vor construi 192 000 APARTAMENTE, cu 40 000 mai mult decît era stabilit inițial.
Volumul cheltuielilor pentru finanțarea acțiunilor social-culturale va fi de 59,9 MILIARDE LEI.

Tovarășului NIKOLAI VICTOROVICI PODGORNÎI
Președintele Prezidiului Sovietului Suprem al Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste

Tovarășului ALEKSEI NIKOLAEVICI KOSÎGHIN
Președintele Consiliului de Miniștri al Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste
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CRONICA SĂPTĂMÎNII
în calendarul actualității, săptă- mîna a cărei retrospectivă o consemnăm se înscrie, fără îndoială, ca una dintre cele mai dense din punctul de vedere al importanței și multitudinii problemelor politice, e- conomice, sociale și culturale abordate de conducerea partidului și statului. în scopul dezvoltării rapide și multilaterale a societății românești. Sărbătoririi, duminica trecută, în prezenta tovarășului Nicolae Ceaușescu, a „Zilei recoltei" — încununare a muncii pline de abnegație desfășurate pe ogoarele țării întregi timp de un an — i-a urmat o bogată succesiune de evenimente politice de primă semnificație: plenara Comitetului Central al partidului precedată de ședința Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., ședința Consiliului de Stat, sesiunea Camerei legislative a consiliilor populare. Plenara Consiliului Național al Frontului Unității Socialiste, săptămina în- cheindu-se cu sesiunea Marii A- dunări Naționale. Pc agenda de lucru a tuturor acestor înalte foruri de partid și de stat s-au aflatVizita primului ministru al Guvernului Republicii Socialiste România, Manea Mănescu, in Irak
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probleme fundamentale ale dezvoltării materiale și spirituale a societății, ale vieții și activității întregului nostru popor.
Bogat bilanț al 

succeselor—însuflețitor 
program 

pentru anul 1977în acest sens, o deosebită importanță are adoptarea Legii Planului național unic de dezvoltare economi- co-socială a Republicii Socialiste România pe anul 1977, ca și a Legii Bugetului de stat pe anul 1977, supuse succesiv dezbaterii în Comitetul Politic Executiv al C.C. al P.C.R.. în Plenara C.C. al P.C.R. și în cadrul sesiunii Marii Adunări Naționale. Succesele realizate in acest an, obținerea, în primele 9 luni, a unei creșteri a producției cu 11 la sută, oferă o bună temelie pentru realizarea planului pe 1977 — care, așa cum ilustrează legea publicată ieri, prevede importante obiective, cantitative și calitative, pe calea dezvoltării accelerate a economiei naționale, creșterii continue a nivelului de trai al poporului. Tocmai pentru ca fiecare colectiv de muncă, fiecare om al muncii să cunoască și să înțeleagă foarte exact sarcinile ce revin fiecăruia in anul care urmează, este necesar ca organizațiile de partid să asigure, prin toate mijloacele propagandei și activității politice de masă, buna popularizare a prevederilor planului, in primul rind a obiectivelor concrete care stau în fața ramurilor, centralelor, a unităților respective.Desigur, planul pe 1977 înscrie o- biective și sarcini complexe, care ilustrează stadiul mereu mai înalt al dezvoltării economico-sociale a României ; materializarea lor este însă pe deplin posibilă, de cea mai mare în

semnătate în această privință fiind traducerea în viață a indicațiilor și orientărilor cuprinse in cuvintarea rostită de tovarășul Nicolae Ceaușescu la plenara C.C. al P.C.R., precum și în Hotărîrea plenarei privind realizarea integrală a prevederilor de plan, — acestea constituindu-se ca un amplu îndreptar de acțiune practică pentru perfecționarea mecanismului economiei naționale. în acest cadru, se reliefează necesitatea de a se acorda o maximă atenție bunei organizări a activității în toate sectoarele de muncă ; respectării cu strictețe a normelor, parametrilor și indicilor calitativi : folosirii cu maximă eficiență a utilajelor și suprafețelor de producție ; îmbunătățirii activității de investiții ; funcționării mai riguroase a pirghiilor de cooperare în producție, planificare și control — o deosebită însemnătate avind îmbunătățirea ho- tărîtă a activității in domeniul proiectării și construcțiilor industriale, cercetării științifice și ingineriei tehnologice. Se poate aprecia că plenara Comitetului Central al partidului a trasat un cuprinzător program concret de acțiune pentru aplicarea cu eficiență maximă a cuceririlor revoluției tehnico-științifice, pentru stimularea gîndirii tehnice proprii, originale, pentru finalizarea ei practică, în concordanță cu cerințele efective ale valorificării superioare a resurselor țării.Fără a mai stărui asupra multitudinii subiectelor abordate, analizelor critice și căilor de soluționare a problemelor de creștere în diferitele domenii ale activității economice se cuvine a sublinia — sintetic — necesitatea și obligativitatea de a sc studia în mod aprofundat, în toate întreprinderile și instituțiile, cuvintarea tovarășului Nicolae Ceaușescu și Hotărîrea plenarei privind planul pe 1977, analizind prin această prismă mersul treburilor la fiecare loc de muncă — înțelegîndu-se limpede
(Continuare in pag. a Il-a)

Dragi tovarăși,In numele Comitetului Central al Partidului Comunist Român. Consiliului de Stat și Guvernului Republicii Socialiste România, al poporului român și al nostru personal, vă adresăm dumneavoastră, Comitetului Central al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice, Prezidiului Sovietului Suprem. Consiliului de Miniștri ale Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste, popoarelor Uniunii Sovietice un salut cordial, calde felicitări și cele mai bune urări cu prilejul celei de-a 59-a aniversări a Marii Revoluții Socialiste din Octombrie.Eveniment de o uriașă importanță în istoria omenirii, Marea Revoluție Socialistă din Octombrie a inaugurat era trecerii revoluționare a omenirii de la capitalism la socialism, era edificării și afirmării noii orînduiri sociale, înfăptuind cu prețul unor mari eforturi și sacrificii programul leninist de construire a noii societăți, bucurindu-se de solidaritatea internațională a țărilor socialiste, a forțelor progresiste și democratice din întreaga lume, popoarele Uniunii Sovietice, sub conducerea Partidului Comunist. au obținut remarcabile succese în dezvoltarea economiei. culturii, științei și tehnicii, în ridicarea nivelului lor de trai material și spiritual. în prezent, popoarele sovietice realizează cu succes amplul program de dezvoltare economico-socială adoptat de Congresul al XXV-lea al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice.Ca prieteni sinceri, comuniștii români. întregul nostru popor se bucură din toată inima de marile realizări ale popoarelor sovietice, care reprezintă o contribuție de importanță deosebită la întărirea forțelor progresului și păcii.Pornim de la faptul că dezvoltarea fiecărui popor, succesele fiecărei națiuni in construcția socialistă reprezintă o contribuție puternică la întărirea colaborării, a unității țărilor socialiste, la cauza progresului întregii omeniri, la realizarea unei lumi mai drepte și mai bune pe planeta noastră. în prezent, întregul nostru popor este puternic angajat în realizarea hotăririlor Congresului al XI-lea al Partidului Comunist Român de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a Româ

niei spre comunism, acționează cu toate forțele pentru dezvoltarea economiei, științei și culturii, pentru ridicarea continuă a nivelului de trai, își aduce contribuția la lupta pentru destindere și colaborare internațională, pentru edificarea noii ordini economice internaționale, pentru socialism și pace în întreaga lume.Ne face o deosebită plăcere să constatăm și cu acest prilej că între România și Uniunea Sovietică, între partidele și popoarele noastre se dezvoltă raporturi prietenești de colaborare tot. mai rodnică în domeniile politic, economic, tehnico-științific, cultural, ca și pe tărîmul vieții internaționale, pe baza Tratatului de prietenie, colaborare și asistență mutuală, a principiilor marxist-leni- niste ale respectării suveranității și independenței naționale, egalității in drepturi, întrajutorării tovărășești, neamestecului in treburile interne și avantajului reciproc, a solidarității internaționale.în spiritul întîlnirilor și convorbirilor pe care le-am avut și în vara acestui an, reafirmăm hotărîrea noastră de a acționa și în viitor pentru dezvoltarea relațiilor de prietenie, colaborare multilaterală și solidaritate între Partidul Comunist Român și Partidul Comunist al Uniunii Sovietice, între Republica Socialistă România , și Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste. Sintem ferm convinși că aceasta corespunde intereselor popoarelor român și sovietice,- servește cauzei socialismului și comunismului, înscriindu-se ca o contribuție pozitivă, pe care partidele și țările noastre o aduc la promovarea unor relații noi între state, la dezvoltarea cursului spre destindere, la lupta pentru pace, securitate și colaborare pe continentul european și în lume.în ziua aniversării Marii Revoluții Socialiste din Octombrie, vă dorim dumneavoastră, dragi tovarăși, Comitetului Central al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice, Prezidiului Sovietului Suprem, Consiliului de Miniștri ale U.R.S.S., tuturor comuniștilor și popoarelor sovietice succese tot mai mari pe calea făuririi comunismului în patria dumneavoastră, în lupta pentru triumful cauzei generale a socialismului, păcii și colaborării între popoare.
NICOLAE CEAUȘESCU

Secretar general
al Partidului Comunist Român 

Președintele 
Republicii Socialiste România

MANEA MĂNESCU
Prim-ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România

Popoarele Uniunii Sovietice șl, împreună cu ele, omenirea înaintată, forțele progresiste de pretutindeni aniversează astăzi împlinirea a 59 de ani de la victoria Marii Revoluții Socialiste din Octombrie — eveniment epocal, care a marcat un moment de răscruce în istoria universală. Rod al luptei pline de eroism și abnegație a muncitorilor și țăranilor din Rusia, sub conducerea partidului comunist făurit și condus de V. I. Lenin, triumful Marelui Octombrie a demonstrat, în mod strălucit, că proletariatul. călăuzit de partidul său de avangardă, este pe deplin capabil să-și îndeplinească misiunea istorică, să conducă cu succes masele in lupta pentru răsturnarea orînduirii vechi, să deschidă larg calea edificării unei societăți noi — a muncii, a dreptății și echității, a progresului social.Instaurind puterea celor ce muncesc pe a șasea parte a planetei și deschizind in sistemul pină atunci unic al imperialismului o largă breșă. cele „Zece zile care au zguduit lumea" au inaugurat epoca unor profunde transformări înnoitoare — epoca revoluțiilor proletare, a afirmării noii orînduiri, socialiste, care astăzi a biruit definitiv intr-un șir de țări din Europa, Asia și America Latină, care cuprind 30 la sută din populația globului și realizează a- proape 40 la sută din producția

mondială de bunuri materiale. în același timp, ideile lui Octombrie au însuflețit puternic forțele progresiste de pe toate meridianele în lupta nobilă pentru eliberarea omului și națiunilor de exploatare și asuprire, pentru independență națională, pace și o viață mai bună.In anii care au trecut de atunci, viața a demonstrat cu prisosință marea forță vitală și trăinicia orin- duirii sociale și de stat sovietice. Făcînd dovada unui nemărginit devotament față de patria socialistă, a unui înalt eroism și spirit de abnegație, popoarele sovietice au zdrobit atacurile vrăjmașe atît în anii războiului civil și ai intervenției imperialiste, cit și în anii grei ai celei de-a doua conflagrații mondiale, cînd Uniunea Sovietică, purtind principala povară în lupta antihitleristă, a avut rolul hotăritor in cucerirea victoriei și salvarea omenirii de barbaria fascistă. Vitalitatea și superioritatea orînduirii noi și-au găsit, de-a lungul deceniilor, o semnificativă ilustrare în remarcabilele succese repurtate de oamenii sovietici în transformarea revoluționară a societății, în dezvoltarea pe scară gigantică a economiei și culturii, in edificarea victorioasă a socialismului și comunismului.Ca urmare a uriașei opere de construcție și dezvoltare pe care o înfăptuiesc oamenii sovietici,

U.R.S.S. înfățișează astăzi tabloul unui mare stat socialist, cu un potențial economic de prim rang, cu o industrie care furnizează o cincime din producția mondială, cu creații unanim recunoscute în lume în sectoare de vîrf ale științei și tehnicii, cum sînt folosirea pașnică a energiei nucleare, cercetarea spațiului cosmic, tehnica laserilor și multe alte domenii de mare însefh- nătate pentru progresul omenirii și civilizației.în acest an, popoarele sovietice cinstesc ziua de 7 Noiembrie in condițiile unui nou și puternic avînt în muncă generat de vastul program constructiv adoptat de Congresul al XXV-lea al P.C.U.S., care a jalonat căile dezvoltării, în continuare, a economiei și culturii U.R.S.S., ale ridicării sistematice a standardului de viață al maselor, ale înfloririi și propășirii țării pe calea comunismului. Cincinalul în curs — al 10-lea din istoria Uniunii Sovietice — marchează o nouă etapă in înfăptuirea orientării de lungă durată a P.C.U.S. în domeniul dezvoltării social-economice, construirii bazei tehnico-materiale a comunismului, în condițiile revoluției tehnico-științifice, aflată în plină desfășurare.Prin amploarea dezvoltării forțelor de producție, prin izbînzile re-
(Continuare in pag. a V-a)
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o viață Închinată cauzei partidului, 
TRIUMFULUI SOCIALISMULUI IN ROMÂNIAAcum 75 de ani, la 8 noiembrie 1901, vedea lumina zilei, la Birlad, într-o familie de muncitori, cel care datorită energiei, elanului și abnegației cu care s-a consacrat, încă din primii ani ai tinereții, luptei revoluționare conduse de Partidul Comunist Român, avea să devină unul dintre conducătorii de frunte ai partidului, un militant de seamă al mișcării comuniste și muncitorești internaționale — Gheorghe Gheorghiu-Dej. întreaga sa viață s-a împletit indisolubil cu lupta eroică dusă de conducătorul glorios al clasei muncitoare, Partidul Comunist Român, pentru apărarea intereselor vitale ale poporului, pentru construirea societății socialiste, pentru libertatea și Înflorirea României.Gh. Gheorghiu-Dej a început să muncească de la virsta de 11 ani, calificindu-se ca muncitor electrician, în condițiile puternicelor frămîntări sociale care au zguduit temeliile orînduirii burghezo-moșierești din România după primul război mondial, el s-a alăturat mișcării muncitorești din Valea Trotușului, parti- cipînd la greva generală din 1920, iar în anii următori a activat în conducerea sindicatelor de la Atelierele C.F.R. Galați. însuflețit de dorința de a-și consacra toate forțele luptei revoluționare, în 1930 s-a înrolat în rindurile Partidului Comunist Român.în perioada eroicelor bătălii proletare din 1932—1933, în cursul cărora clasa muncitoare, in frunte cu Partidul Comunist Român, s-a manifestat din plin ca forța cea mai înaintată a societății românești — calitățile politice și organizatorice de militant revoluționar ale lui Gh. Gheorghiu-Dej și-au găsit un cîmp larg de afirmare, împuternicit de partid, în martie 1932, să Îndeplinească funcția de secretar al Comitetului Central de acțiune al muncitorilor ceferiști, el a adus, împreună cu alte cadre ale partidului, o importantă contribuție la organizarea luptei ceferiștilor, asi- gurind aplicarea politicii și orientărilor stabilite de partid.După condamnarea sa, alături de alți militanți revoluționari, la 12 ani muncă silnică, Gh. Gheorghiu-Dej a fost deținut într-o serie de închisori și lagăre. După cum se știe, partidul a reușit, înfrîngînd greutățile ilegalității, să mențină permanent legături cu cadrele sale din închisori. La rîndul lor, acestea — în pofida condițiilor deosebit de aspre ale detențiunii — au acționat pentru a transforma închisorile în adevărate școli de educare revoluționară în care s-au călit un șir de militanți de nădejde ai partidului. Aflîndu-se în colectivul de conducere al organizației ilegale de partid de la Doftana, Gh. Gheorghiu-Dej a devenit, în 1935, membru al C.C. al P.C.R.Au urmat anii crunți ai dictaturii fasciste și ocupației naziste, cînd P.C.R. s-a afirmat ca organizatorul eroic al rezistenței antifasciste, catalizatorul tuturor forțelor patriotice, democratice, în lupta pentru salvarea ființei naționale și redobîndirea independenței țării. în aceste condiții, activul de bază al partidului din ilegalitate și din închisori a elaborat planul general de ficțiune pșnțru răsturnarea dictaturii antonesciene și alăturarea României la' coaliția' antihitleristă. Este un merit nepieritor al partidului că a reușit să închege acea largă coaliție a tuturor forțelor democratice, patriotice, progresiste, inclusiv armata, să organizeze și să conducă la victorie insurecția națională armată antifascistă și antiimperialistă, care a marcat începutul unei ere noi în istoria patriei — era unor profunde transformări revoluționare în societatea românească, a împlinirii năzuințelor seculare ale poporului român de a fi stăpîn în propria sa țară și pe propria sa soartă. în condițiile asprelor bătălii de clasă, ale revoluției populare, forța partidului s-a manifestat din plin prin capacitatea sa de a mobiliza și uni clasa muncitoare, țărănimea, intelectualitatea democrată, masele largi ale poporului în vederea refacerii economiei și democratizării tării, efectuării unor profunde înnoiri în toate compartimentele vieții sociale, sprijinirii războiului antifascist.La cîteva luni după instaurarea, la 6 martie 1945, prin lupta maselor

populare conduse de partid, a primului guvern democratic > din istoria țării, Conferința Națională a P.C.R. din octombrie 1945 a elaborat orientările fundamentale ale partidului pentru noua etapă istorică. Raportul politic al CC. a fost prezentat de Gh. Gheorghiu-Dej, care, după conferință, a fost ales secretar general al partidului.Un moment de excepțională Însemnătate în viața partidului și a țării I-a constituit unificarea, în februarie 1948, a P.C.R. și P.S.D., prin care s-a înfăptuit deplina unificare politică, ideologică și organizatorică a clasei muncitoare, factor decisiv pentru exercitarea cu deplin succes a rolului său de clasă conducătoare în societate. Ca secretar general al Comitetului Central al partidului a fost ales Gh. Gheorghiu-Dej.Ulterior, Congresele al VII-lea și al VIII-lea l-au reales ca prim-secretar al C.C. al partidului, funcție pe care a exercitat-o pină la sfirșitul vieții, paralel cu îndeplinirea răspunderilor de președinte al Consiliului de Miniștri, iar apoi de președinte al Consiliului de Stat. în aceste funcții, a
75 de ani de la naștereaJ 
lui Gheorghe Gheorghiu-Dej 

adus o contribuție de seamă la elaborarea și înfăptuirea politicii partidului de industrializare socialistă a țării și cooperativizare a agriculturii, de înflorire a culturii și ridicare a nivelului de trai al poporului, precum și a politicii externe a partidului și statului.Apreciind, în spiritul deplinei obiectivități revoluționare, rolul lui Gheorghe Gheorghiu-Dej, partidul nu a ignorat faptul că în activitatea sa, alături de incontestabile merite, s-au manifestat — așa cum s-a arătat la plenara C.C. al P.C.R. din aprilie 1968 — unele trăsături negative, el purtînd răspunderea pentru săvîrșirea unor abuzuri și ilegalități. Respingînd în mod categoric asemenea practici, incompatibile cu principiile partidului și cu normele de legalitate ale societății noastre, Plenara C.C. al P.C.R. din aprilie 1968 a restabilit onoarea și prestigiul celor loviți pe nedrept, a adoptat măsuri ferme menite să facă imposibilă repetarea unor asemenea acte în viitor. Dezvăluind cu înaltă principialitate comunistă laturile negative care s-au manifestat in activitatea lui Gh. Gheorghiu-Dej, în calitatea sa de prim secretar al C.C. al P.C.R., tovarășul Nicolae Ceaușescu a arătat că acestea nu trebuie să ducă la negarea meritelor sale față de partid, față de clasa muncitoare, subliniind că „atit în anii ilegalității, in închisoare, dar mai cu seamă după eliberare, el a jucat un rol de frunte în partid și în stat. Timp de 20 de ani, ca prim-secretar al Comitetului Central al partidului, Gheorghiu-Dej a ocupat un loc de seamă în întreaga activitate de făurire a socialismului ; partidul, poporul dau o înaltă apreciere muncii sale".Este bine cunoscut faptul că în anii care au urmat, construirea socialismului în țara noastră a intrat într-o etapă superioară — etapa făuririi societății socialiste multilateral dezvoltate. Jalonată de istoricele hotărîri ale Congreselor al IX-lea, al X-lea și al XI-lea ale partidului, această perioadă s-a dovedit, prin amploarea și densitatea progreselor cantitative și ca’itative realizate în toate domeniile de activitate, cea mai rodnică din întreaga epocă a construcției socialiste și din întreaga istorie a patriei. Un rol hotărîtor, un merit de prim ordin în imprimarea unui spirit înnoitor activității de partid șl de stat. întregii opere de construcție socialistă, îi revin secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu.încercind să descifrăm principalele caracteristici ale dezvoltării României în acești ani, se cuvin relevate, înainte de toate, dinamismul puter

nic al vieții economice și sociale, principialitatea și rigurozitatea științifică a politicii partidului. Un puternic avînt a cunoscut activitatea teoretică creatoare a partidului, vi- talizată prin dezvoltarea gîndirii cutezătoare, prin studiul aprofundat al realităților țării. Practic, nu a existat domeniu de activitate care să nu fi format în acești ani obiectul unei analize exigente, dezvăluindu-se rămînerile în urmă, adoptîndu-se soluții noi, adecvate realităților și cerințelor dezvoltării societății românești.Toate acestea s-au concretizat în- tr-un vast proces de perfecționare continuă a tuturor laturilor vieții sociale, în accelerarea progresului întregii societăți. Ca urmare, au cunoscut o puternică dezvoltare forțele de producție, ritmurile de creștere înregistrate fiind printre cele mai înalte din lume. Pe această bază, partidul și statul înfăptuiesc cu neabătută consecvență măsuri menite să asigure ridicarea continuă a nivelului de trai al celor ce muncesc. Ca o trăsătură specifică dominantă a acestei perioade se înscrie procesul amplu de continuă adincire a democrației socialiste. Prin contactul viu, direct și permanent al conducerii de partid cu oamenii muncii de pe toate meleagurile. prin consultarea sistematică a maselor largi asupra celor mai importante decizii politico-economice, prin perfecționarea formelor de organizare și conducere a întregii vieți sociale, ca și prin crearea unor structuri organizatorice noi, s-a constituit acel cadru fertil care asigură participarea tot mai intensă a maselor la conducerea treburilor- obștești.Omul, subiect și scop al întregii opere de construcție socialistă, se află în centrul tuturor preocupărilor partidului ; făuririi omului nou, caracterizat printr-o conștiință revoluționară, un larg orizont de cultură, o morală superioară întemeiată pe principiile eticii și echității socialiste, partidul i-a consacrat vastul Program de perfecționare a activității educative, adoptat de recenta plenară a C.C. al P.C.R. — sinteză strălucită a orientărilor de principiu și a experienței cristalizate in decursul tuturor acestor ani.Pe temelia marilor succese obținute In construcția socialistă, Programul partidului adoptat de Congresul al XI-lea prefigurează perspectiva strălucită a ridicării României, în- tr-un răstimp istoric scurt, în rîndul țărilor avansate economic ale lumii, a unor noi și considerabile progrese pe toate planurile, menite să asigure întregului popor un înalt nivel de bunăstare și civilizație, înaintarea neîntreruptă a României pe calea spre comunism.Activitatea constructivă a poporului își găsește continuarea firească în politica externă a țării, pusă în s’ujba cauzei socialismului, a păcii și prieteniei între popoare. Niciodată țara noastră nu a desfășurat o activitate internațională atit de bogată ca în acești ani, multiplele ei inițiative și acțiuni înscriind contribuții substanțiale la lupta pentru întărirea forțelor mondiale ale sopialisnju- lui, pentru înfăptuirea înaltdloPjdea- luri de independență națională, libertate și progres ale popoarelor, la promovarea marilor procese pozitive ale contemporaneității, la stimularea cursului spre destindere, la statornicirea unor relații de tip superior între state, la edificarea unei noi ordini economice și politice internaționale.Atit marile înfăptuiri, cît și perspectivele de viitor deschise în fața poporului nostru ilustrează patriotismul fierbinte, înalta responsabilitate cu care Partidul Comunist Român își îndeplinește rolul de avangardă revoluționară, de forță conducătoare în societatea noastră. Totodată, abnegația și dăruirea cu care oamenii muncii înfăptuiesc politica partidului reflectă una din realitățile fundamentale ale societății noastre — unitatea de nezdruncinat a întregului popor în jurul partidului. al Comitetului său Central, al secretarului general, tovarășul Nicolae Ceaușescu. Sub steagul larg desfășurat al partidului, poporul român înaintează neabătut spre viitorul comunist al României:

Hotelul Ciucaș din Tușnad

• Fapte • Opinii • Propuneri
® Un bilanț rodnic. Consiliil® populare orășenești și comunale din județul Mehedinți, prin organizarea judicioasă a șantierelor de muncă patriotică și colaborarea fructuoasă cu organizațiile de tineret și femei, precum și prin mai buna valorificare a resurselor materiale pe plan local, au realizat in acest an, în cadrul acțiunilor de gospodărire și înfrumusețare a localităților, lucrări în valoare de peste 338 milioane lei. Acestea se materializează în noi obiective edilitare și social-culturale (grădinițe, dispensare umane, săli de clasă, ateliere școlare etc.) ; in construcții și reparații de străzi și trotuare pe o suprafață de 375 422 mp și 1 397 km drumuri ; lucrări de îndiguiri și taluzări de maluri pe sute de kilometri ; 238 ha .extinderi tați de spații și zone verzi ; 700 000 bucăți de arbori și pomi planete. (Gheorghe Ploștinaru, Consiliul popular județean Mehedinți).
® SolicitâlTI organizatorilor comerțului local să ia măsu- necesare pentru mai buna aprovizionare a magazinelor din co-

Turismul montan In actualitate$i în luna noiembrie puteți petrece un concediu reconfortant in stațiunile balneoclimaterice din țară. Hoteluri și vile încălzite, restaurante și pensiuni moderne, tratamente eficiente, personal medical de specialitate, numeroase și variate mijloace de agrement, iată numai cîteva din punctele de atracție care pot face cit mai agreabil concediul dv. în această perioadă a anului. OFICIILE JUDEȚENE DE TURISM ȘI ÎNTREPRINDEREA DE TURISM, HOTELURI ȘI RESTAURANTE BUCUREȘTI vă recomandă numeroase stațiuni balneoclimaterice. Pentru odihnă — Sinaia, Predeal, Poiana Brașov,

Balvanyos, Borșa, Bușteni, Izvoarele, Lacu Roșu, Păltiniș, Stîna de Vale, Tușnad. Pentru cură balneară: Borsec, Căciulata, Geoagiu, Homorod, Malnaș, Rotbav, Pucioasa. Sovata, Săcelu, Slănic Prahova, Slănic Moldova, Sîngiorz, Vîlcele, Tușnad, Eforie Nord și Mangalia. Posesorii biletelor beneficiază de importante reduceri de tarife la cazare, masă și transport pe C.F.R. șl I.T.A.în aceste stațiuni, precum și In alte localități sau zone pitorești din țară, O.J.T.-urile și I.T.H.R. București organizează excursii pe diferite perioade, după preferințele solicitanților.
ARGEȘ

1100 magazine săteștiRețeaua comercială sătească — ne spune Ion Radu, președintele U.J.C.C. Argeș — se află in continuă înnoire atit din punct de vedere al bazei materiale, cît și al aprovizionării și Servirii. Pînă la sfirșitul anului se va ajunge la 1 080 unități sătești. Magazine cu etaj au fost deschise sau urmează să fie date în folosință. in localități cum sînt : Boțești, Rociu, Stroești, Cicănești, Mioarele. O dezvoltare, pe măsura potențialului județului, cunoaște și rețeaua turistică. Ea dispune in prezent de 13 unități cu 2 650 locuri Ia mese și 350 locuri de cazare. Unitățile comerciale sătești și hanurile sint tot mai mult apreciate de solicitanți. Dovada — volumul de desfacere și veniturile mult superioare celor din anii trecuți. Prevederile din actualul cincinal asigură o dezvoltare și mai puternică a rețelei comerciale sătești. De pildă, volumul desfacerilor urmează să crească cu 53 la sută, din care 10,5 la sută este prevăzut pentru acest an. Pentru aceasta se , pre în .vedere și-o creștere co- ' r'espupiătoare. teu 50 la sută, a volumului' de producție și al prestărilor de servicii. în acest scop, rețeaua de producție și de prestări se va înnoi cu 200 unități cu o suprafață de 10 000 mp, iar prin sectorul propriu de bunuri de consum se va realiza o producție dublă față de nivelul anului 1975, concretizată îndeosebi în confecții, încăl

țăminte, mobilier, tîmplărie etc. în vederea diversificării producției și satisfacerii intr-o măsură tot mai mare a cerințelor populației se vor produce 200 noi articole (de confecții pentru copii, femei și bărbați, de lenjerie, încălțăminte și cuverturi), se va lărgi mult cooperarea cu unitățile industriale republicane și ale industriei locale. Pentru mai buna valorificare a resurselor locale, a unor deșeuri, prin cooperare cu cooperativele agricole de producție se vor realiza produse cum sint țiglă, cărămidă, teracotă, articole din răchită etc. O atenție deosebită se va acorda și realizării de bunuri de consum pentru export, a căror pondere este prevăzută să crească cu 50 la sută.înfăptuirea exemplară a acestor prevederi nu este posibilă fără asigurarea unui număr tot mai mare de cadre bine pregătite. în legătură cu aceasta e de relevat că în cincinalul trecut au urmat diferite cursuri și școli de calificare, ale cooperației, circa 4 500 angajați. Alte cîteva mii li se vor mai adăuga in anii viitori. Noile‘cdhtingente de lucrători Vor îngloba în principal reparatori de obiecte de uz casnic, croitori, cismari. Au fost deschise, de asemenea, cursurile pentru atestarea pe meserii a tuturor lucrătorilor din unitățile de alimentație publică și de bunuri industriale și de producție. (Gheorghe Cirstea, corespondentul ,,Scînteil“).
A apărut: REVISTA ECONOMICĂ

NR. 44 DIN 5 NOIEMBRIE 1976Din sumar, amintim articolele : Creșterea contribuției cercetării și proiectării la accelerarea progresului economic ; Energia electrică și... efortul de a\o economisi ; învăță- mîntul uzinal — posibilitate și împlinire ; Căi și modalități de înfăptuire a dezvoltării teritoriale ; Elemente de teoria și practica nego

cierilor comerciale ; Eliminarea decalajelor contemporane și dimensiunile pieței mondiale.în sprijinul celor ce studiază în învățămintul politico-ideologic de partid, revista publică in acest număr consultația : Dimensiuni calitative ale dezvoltării economiei românești.

rile necesare pentru mai buna aprovizionare a magazinelor din comuna noastră, Vîrfurile-Arad. situată în zonă de munte, cu o seamă de produse mult solicitate de săteni. Este vorba de oțel lat pentru confecționat șine la roțile de căruțe și cuțite de plug, caiele și potcoave pentru cai, brăzdare de plug tip P.U. și P.R., unele sortimente de cuie, sîrmă, vase emailate etc. (Ioan Stiop, comuna Virfurile, județul Arad).
0 îl! vederea îmbunătătirii continue a condițiilor de servire a prînzului și a calității acestuia, precum și a respectării riguroase a normelor de igienă, conducerea Combinatului petrochimic Brazi și comitetul sindicatului au luat măsuri de modernizare a cantinei ce funcționează in cadrul unității. Astfel, bucătăria a fost dotată cu autoclave cu abur și mese de lucru din inox, iar sala de mese cu mobilier nou. De asemenea, s-au amenajat trei camere frigorifice pentru păstrarea separată a cărnii, peștelui și legumelor, precum și patru magazii pentru alimente, zarzavaturi, -■ ——’* j- —zervă. (Ion Ionescu, operator, Combinatul Prahova).
• 0 inițiativă abandonată pe drum... Edilii din orașul Oțelul Roșu au hotărît ca pe traseele de

ambalaje și veselă petrochimic Brazi, de re- județul
Oțelul Roșu au hotărît ca pe traseele de autobuze ale E.G.C.L. să construiască noi stații acoperite, dotate cu cabine telefonice. Astfel, în primăvara acestui an. au fost demolate vechile stații de autobuz din cartierul Ohaba și centrul civic și s-au turnat fundațiile pentru cele noi, punindu-se citeva scinduri pe gropile stîlpilor de sprijin. Și cu asta, gata I Cînd vor fi reluate aceste lucrări utile, la finalizarea cărora e bine să fie antrenați și cetățenii ? (loan Hurtupan, Oțelul Roșu, județul Caraș-Severin).

0 Ull 6X6mplll PersnnaI' demn de urmat, reprezintă pentru colectivul întreprinderii de poduri metalice și prefabricate din beton Pitești, în care lucrează neîntrerupt de 25 de ani, muncitorul comunist Nicolae M. Ion. Aprecierea, stima și autoritatea morală de care se bucură și le-a ciștigat printr-o muncă exigentă, conștiincioasă, prin eforturi continue de autodepășire, prin grija părintească, răbdarea și tactul pedagogic cu care s-a ocupat de tinerii nou încadrați, pe care i-a îndrumat și-i îndrumă in însușirea tainelor meseriei, călăuzindu-le pașii in formarea ca muncitori, ca cetățeni. Asemenea oameni de nădejde, destoinici, sint mulți in colectivul întreprinderii piteștene respective. (Ioan M. Rlzoiu, Pitești).
0 MultC din teTef°anele publice din Galați ar trebui mai des verificate spre a li se asigura o bună funcționare. După cum. și cetățenii care le folosesc au datoria să dea dovadă de mai multă grijă și răspundere civică în mînuirea lor pentru a nu le deteriora ori defecta. Recent, aflindu-mă cu treburi în piața „30 Decembrie" am constatat că din 4 telefoane publice 2 aveau firele rupte, iar 2 cate și nu făceau apel. Asemenea situații am mai întilnit zone ale orașului. (Ștefan Mazilescu, Brăila).
0 Propunem edililor din ora?ul Țicleni, județul Gorj, să analizeze posibilitatea construirii unei brutării și în localitatea noastră, în acest fel, cetățenii de aici s-ar putea aproviziona în condiții mai bune cu piine și produse de panificație variate, în stare proaspătă, și s-ar evita cheltuielile efectuate cu transportul piinii din orașul Tg. Cărbunești. (Gheorghe Lupu, orașul Țicleni, județul Gorj).
• Prin munca patriotica a Iucrătorilor ceferiști s-a executat, recent, instalația de aducere a apei potabile la stația C.F.R. Tirgoviște Nord și la cabina nr. 2. A fost, de asemenea, construit și un drum de acces de la stație la cabina nr. 1, în lungime de 500 m. (Gheorghe Muscăloiu, tehnician principal, secția L. 10, C.F.R. Titu).

erau blo- și în alte

in cartierul „Aeroport" din Petroșani peste 5 000 de familii ale minerilor 
locuiesc în apartamente confortabile. La parterul multor blocuri sînt zeci 
de magazine oare pun la dispoziția cetățenilor un bogat fond de mariâ.

(Urmare din pag. I)că APLICAREA INDICAȚIILOR RESPECTIVE NU ESTE O CHESTIUNE A ANULUI 1977, CI O SARCINA IMEDIATA A ZILEI DE ASTĂZI.
Bunăstarea poporului 

— scopul întregii 
activități a partiduluiRealitatea noastră socială fundamentală și principiul călăuzitor al politicii partidului nostru, prin care întreaga activitate economico-socialâ are ca obiectiv creșterea nivelului de trai, material și spiritual al poporului și-au găsit, cu prilejul evenimentelor amintite și în cadrul .documentelor adoptate, noi și importante confirmări. Obiectivele planului pe 1977, a cărui îndeplinire va asigura creșteri substanțiale, superioare prevederilor inițiale, ale nivelului de trai al celor ce- muncesc ; trecerea din anul viitor la aplicarea treptată a majorărilor de retribuții ; complexul de măsuri pentru mai buna aprovizionare, inclusiv cele prevăzute in Legea privind organizarea producției de legume și cartofi, precum și valorificarea legumelor, cartofilor și fructelor ; asigurarea cu bunuri de consum în cantități suplimentare celor prevăzute de cincinal ; sporirea calității tuturor produselor destinate cetățeanului — toate au ca numitor 'Oinun grija partidului și statului jenlru îmbunătățirea permanentă a condițiilor de viață ale poporului.Desigur, aplicarea acestor măsuri '*  fi posibilă numai în condițiile creșterii avuției naționale, numai in condițiile sporirii eforturilor întregu- ui nostru popor, prin îmbunătățirea narcantă a activității productive in oate sectoarele economici naționale.Tocmai aceasta va permite, de altei. să se treacă la aplicarea treptată, ncă din anul 1977, sub formă expe- imentală și începînd cu sectoarele mde lucrează multe femei și unde int condiții grele de muncă, a reținerii duratei săptăminii de lucru la 4 de ore. Așa cum sublinia tovară- ul Nicolae Ceaușescu, așa cum se rată în Hotărirea respectivă a ple- 

arei Comitetului Central, aceste mă

suri — atit de importante pentru condițiile de viață, de muncă, odihnă și instruire și care vor fi supuse dezbaterii publice — presupun să se asigure o serie de condiții absolut necesare, între care esențiale sînt creșterea productivității muncii, introducerea pe o scară tot mai largă a mecanizării și automatizării, perfecționarea organizării producției. întărirea ordinii și disciplinei — astfel incit nu numai pe ramură sau centrală industrială. ci pe unitatea propriu-zisă, pe întreprinderea respectivă să fie asigurată realizarea integrală a sarcinilor de plan.
Izvorul tuturor 

succeselor — munca 
oamenilor, 

înalta lor conștiințăîmpletirea preocupărilor partidului pentru problemele dezvolțării mate- •riale a societății cu preocupările privind dezvoltarea conștiinței socialiste sau. sintetic exprimat, umanismul întregii politici a partidului, și-au găsit o sugestivă expresie prin adoptarea de către plenara Comitetului Central a Programului de măsuri privind aplicarea hotăririlor Congresului al XI-lea al partidului și ale Congresului educației politice și al culturii socialiste în domeniul ideologic și cultural-educativ, precum și a Hotăririi C.C. privind realizarea acestuia.Acest moment se înscrie ca încununarea unei perioade de laborioase activități desfășurate sub îndrumarea și cu hotărîtoarea contribuție a tovarășului Nicolae Ceaușescu pentru clarificarea principială, teoretică și practică a liniilor directoare in activitatea educativă, revoluționară menită să asigure însușirea de către toți membrii societății noastre a principiilor materialismului dialectic și istoric, a politicii interne și externe a partidului, a normelor conduită eticii și echității cum sublinia Ceaușescu în la încheierea
corespunzătoare socialiste, tovarășul cuvîntarea lucrărilor 1

de Codului După Nicolae rostită Plenareitrebuie atențiaC.C. al P.C.R., ceea ce să rețină în mod deosebit

rCRONICA SĂPTĂMÎNlh
internă și internațională

organelor și organizațiilor noastre de partid, a tuturor instituțiilor cu meniri educative este adevărul verificat de viață că în întreaga activitate educativă de formare a omului nou trebuie să se pornească permanent de la principiul „prin muncă, pentru muncă".Avem acum un program atotcuprinzător, clar și concret de acțiune imbrățișind toate domeniile muncii educative, așezat temeinic pe principiul conducerii unitare de către partid. Pentru îndeplinirea sa, pentru realizarea unei opere de asemenea amploare și complexitate cum este formarea omului nou este necesar ca organizațiile de partid să acționeze ferm, să treacă de îndată Ia aplicarea riguroasă a măsurilor stabilite, în toate detaliile acestora, în fiecare sector de activitate, asigu- rind mobilizarea și îndrumarea consecventă a tuturor factorilor educativi din societatea noastră. Se poate sublinia în acest context interacțiunea dintre marile sarcini și obiective care au format in aceste zile subiectul dezbaterilor înaltelor foruri de partid și de stat : dezvoltarea economiei naționale, măsurile privind îmbunătățirea condițiilor de muncă și de trai vor crea un cadru tot mai rodnic activității cultural- educative — infăptuirea programului ideologic al partidului actionind tocmai ca un puternic stimulent al dezvoltării economiei naționale.
Prezență activă, 

dinamică 
pe arena mondialăO dată mai mult. Plenara C.C. al P.C.R. a pus în evidență strînsa îm

binare a sarcinilor naționale și internaționale în întreaga activitate a partidului nostru. După cum sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu în cuvîntarea sa la plenară, asigurind realizarea obiectivelor planului pe anul in curs, pe anul 1977, a tuturor hotăririlor Congresului al XI-lea, edificarea cu succes a socialismului in patria noastră, partidul iși Îndeplinește îndatoririle ce-i revin față de poporul român și. totodată, aduce o importantă contribuție la afirmarea superiorității noii orinduiri, la victoria cauzei generale a socialismului.Amplificînd neîntrerupt legăturile de prietenie frățească și colaborare multilaterală cu țările socialiste alături de care zidim noua orinduire, comuniștii, poporul român se bucură din Inimă de izbînzile pe care acestea le repurtează, participă cu însuflețire la evenimentele care evocă momente hotăritoare din istoria lor, a omenirii progresiste. In această săptămină, care a precedat cea de-a 59-a aniversare a Marii Revoluții Socialiste din Octombrie, telegrama — ce se publică în ziarul de azi — adresată conducătorilor P.C.U.S. și statului sovietic, adunarea festivă din Capitală, adunările oamenilor muncii din diferite întreprinderi din București și din alte centre ale țării, numeroasele alte manifestări au oglindit înalta apreciere acordată de Partidul Comunist Român evenimentului memorabil care a deschis o eră nouă în istorie ; în același timp, aceste manifestări au prilejuit expresii elocvente ale raporturilor de prietenie, solidaritate și 

colaborare românb-sovietice — raporturi ce se dezvoltă continuu, în interesul ambelor popoare, al cauzei socialismului.Pe diferite meridiane și in diferite foruri internaționale. România socialistă s-a manifestat, și in această săptămină, ca o prezență activă, dinamică, in consonanță cu marile procese și tendințe ale epocii. La Conferința extraordinară de solidaritate cu poporul din Africa de Sud, care a avut loc la Addis Abeba. Mesajul președintelui Nicolae Ceaușescu — adoptat, în unanimitate, ca document oficial al reuniunii — a fost apreciat de participant ca un puternic factor încurajator în lupta popoarelor Africii australe pentru libertate și respectarea dreptului de a fi stăpine pe destinele lor. Participarea la Congresul Partidului Socialist din Portugalia, salutul adresat acestuia de C.C. al P.C.R. au exprimat convingerea că dezvoltarea colaborării intre comuniști, socialiști, alte formații progresiste, pe plan național și internațional, constituie o cerință majoră a luptei actuale pentru independență națională, democrație, securitate in Europa, progres și pace in lume. La O.N.U., în Comitetul politic, au fost reafirmate poziția și propunerile României in problema dezarmării — problemă cardinală a contemporaneității. La Conferința generală a UNESCO de la Nairobi au fost prezentate, în spiritul Actului final de la Helsinki, propuneri românești privind dezvoltarea cooperării în Balcani și în Europa în domeniile specifice organizației.

Un deziderat de 
permanentă actualitate: 

continuitatea 
orientărilor realisteAlegerile prezidențiale din Statele Unite — eveniment urmărit cu atenție de opinia publică, dată fiind ponderea acestei țări in viața internațională — s-au încheiat, după cum se știe, prin victoria candidatului partidului democrat, Jimmy Carter, și prin consolidarea majorității pe care acest partid o deținea și pînă acum în Senat și Camera Reprezentanților.Comentind aceste rezultate, observatorii consideră că situația internă — efectele îndelungatei perioade de recesiune, inflația, menținerea șomajului Ia un nivel ridicat — au acționat în defavoarea partidului republican, care s-a aflat la conducerea administrației in ultimii opt ani. In aceste condiții, candidații partidului democrat și-au asigurat sprijinul sindicatelor, al persoanelor cu venituri mai mici, al populației de culoare. al tinerilor — categorii in rindurile cărora au avut ecou declarațiile lui Jimmy Carter în cursul campaniei electorale cu privire la aplicarea de măsuri pentru reducerea șomajului, controlul profiturilor, limitarea alocațiilor pentru înarmări.Pe planul politicii externe, în cursul campaniei electorale nu s-au evidențiat deosebiri flagrante de vederi între candidații la președinție ; de altfel, la prima sa conferință de presă, președintele ales a subliniat că în domeniul politicii externe va exista „un grad substanțial de continuitate". Observatorii consideră că a- cele orientări realiste, decurgind din factori obiectivi ai vieții internaționale, ce s-au manifestat în ultimii ani in politica americană vor fi continuate și sub Administrația Carter. In acest spirit, în telegrama adresată de tovarășul Nicolae Ceaușescu președintelui ales al S.U.A., Jimmy Carter, se exprimă încrederea că bunele relații statornicite între cele două țări, vor cunoaște o dezvoltare ascendentă. în spiritul documentelor comune, Că se va adinei colaborarea multila

terală dintre ele, atit pe plan bilateral, cît și în scopul soluționării marilor probleme ale lumii contemporane.
Pentru reglementarea 

politică 
a problemelor litigioaseUn șir de evenimente ale săptăminii încheiate evidențiază că ideea reglementării diferendelor, a problemelor litigioase pe căi politice, prin tratative, își croiește tot mai mult drum in viața internațională. Astfel, poate fi consemnată cu satisfacție începerea, la Berna și Paris, a negocierilor greco-turce referitoare la soluționarea unor probleme litigioase privind Spațiul Mării Egee. In Liban se creează, treptat, condiții pentru transpunerea în viață a hotăririlor reuniunilor arabe la nivel înalt de la Riad și Cairo privind instaurarea păcii in această țară greu încercată — și aceasta în pofida faptului că s-au înregistrat încălcări, pe alocuri chiar grave, ale acordului de încetare a focului. Devine tot mai evidentă necesitatea reluării Conferinței de la Geneva pentru reglementarea de ansamblu a conflictului din Orientul Apropiat — problemă abordată în cadrul întîlnirii care a avut loc la Sofia intre miniștrii de externe ai U.R.S.S. și R. A. Egipt.Firește, deschiderea unor negocieri nu înseamnă automat și succesul lor — care depinde, în mod esențial, de voința politică a partici- panților. In legătură cu aceasta, nu poate fi decît dezavuată și condamnată comportarea regimului rasist de la Salisbury față de conferința de la Geneva pentru viitorul Rhodesiei ; părăsirea de către premierul Smith a mesei de tratative, concomitent cu continuarea invaziei trupelor rhode- siene pe teritoriul Mozambicului sînt apreciate de opinia publică ca tentative de torpilare a reuniunii de la Geneva. Desigur, asemenea încercări sint iremediabil condamnate eșecului ; în epoca noastră, cauza libertății popoarelor, a păcii și înțelegerii internaționale fiind, așa cum o atestă cu prisosință faptele, invincibilă.

E. FLORESCU 
I. FtNTÎNARU
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LA CHEMAREA PLENAREI C.C. AL P.C.R.

SĂ MUNCIM CU ENERGIE, RESPONSABILITATE $1 SPIRIT GUSPUUĂRESC 
PENTRU ÎNDEPLINIREA EXEMPLARĂ A PLANULUI, PENTRU PRUPRIA RUNĂSTARE

in industrie, pe șantiere, in agricultură oamenii muncii acționează cu hotărire pentru a asigura îndeplinirea exemplară a sarcinilor subliniate la recenta plenară a C.C. al P.C.R;

MUNCA DE CALITATE 
în toate colectivele

(Urmare din pag. I)adaugă in mod obligatoriu la sarcinile lunii, trimestrului, semestrului sau anului viitor, în așa fel să se asigure înfăptuirea integrală a planului cincinal la producția fizică.Economii, cit mai mari economii în toate domeniile activității productive ! Acesta este cuvîntul de ordine, aceasta este chemarea și sarcina care trebuie să mobilizeze toate energiile, gindirea creatoare a tuturor, de la muncitor la cercetător, inginer, director, ministru. Rezervele care există în această privință sint practic nelimitate. La plenară, după cum este cunoscut, s-au relevat economiile la o mică parte din investiții estimate a se obține prin reexaminarea proiectelor unor obiective și capacități productive. Este însă numai un început și va trebui ca în această lună să se definitiveze lucrările la construcțiile în curs, spre a se putea continua investițiile. în cadrul investițiilor de. 1 U0U miliarde lei ale acestui cincinal, din partea de 450 miliarde lei cît reprezintă construcțiile și montajul esto necesar să realizăm o economie de circa 30 la sută, ceea ce inseamnă 135 miliarde lei — și în mod corespunzător economii de materiale, de ciment, oțel-beton, cabluri, corpuri de iluminat, în general, de tot ceea ce constituie materiale de construcții. Ne-am referit la investiții, dar aceeași sarcină majoră de a economisi și gospodări riguros resursele materiale se ridică in toate domeniile de activitate, in toate ramurile industriale. Cu aceeași cantitate de oțel, de pildă, deci cu aceleași cheltuieli materiale, trebuie să obținem în anul viitor o producție suplimentară substanțială de laminate. De asemenea, prin îmbunătățirea indicilor de folosire a metalului în construcția de mașini, cit și la ceilalți consumatori este necesar să se realizeze un
Corespondenții „Scinteii" transmit:NEAMȚ. Colectivele de oameni ai muncii din industria județului Neamț raportează obținerea unui succes de prestigiu in producție : îndeplinirea angajamentului anual, reînnoit, asumat in întrecerea socialistă. Ca urmare, de la începutul anului s-au livrat suplimentar economiei naționale 2 900 tone fire și fibre sintetice, a- proape 10 000 tone țevi din oțel fără sudură, 37 000 tone ciment, 1 000 metri cubi cherestea, strunguri carusel, în total, produse a căror valoare se ridică la peste 350 milioane lei. Concomitent, s-au realizat și importante economii de materii prime și materiale : 8 773 metri cubi material lemnos, 6113 tone motorină, 331 tone benzină, aproape 500 tone metal. (Ion Manea).BRĂILA. La întreprinderea „Pro- gresul“-Brăila productivitatea muncii a fost depășită cu 5 148 lei pe angajat. în perioada care a trecut din acest an.— Comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut — ne preciza ing. Sofronie Rusu, președintele consiliului de control muncitoresc — productivitatea muncii a crescut cu 12 la sută, ritm superior celui al producției industriale.—■ Care au fost principalele direcții de acțiune ?— Indicele de utilizare a mașinilor este acum superior — utilajele de bază funcționînd la întreaga capacitate. De asemenea, îmbunătățirea organizării fluxurilor tehnologice a dus la eliminarea locurilor înguste și a stagnărilor în producție. (Mircea Bunea).BUZĂU. Aplicînd o serie de măsuri în secțiile de fabricație, consumurile de energie electrică au fost diminuate pină în prezent, cu 3 728 MWh la întreprinderea „Textila", cu 3 069 MWh la întreprinderea de prelucrare a maselor plastice, cu 1 749 MWh la întreprinderea de utilaj tehnologic și cu 1 447 MWh la întreprinderea de timplărie metalică și produse din mase plastice pentru construcții, în acest fel, pe ansamblul industriei județului, economia de energie electrică, pe 10 luni, insumează peste 7 milioane kWh. (Mihai Bâzu).BIHOR. Comparativ cu planul pe 10 luni, oamenii muncii din acest județ au obținut importante sporuri la producția fizică : 42,5 mii tonecărbune, 27,1 milioane kilowați-ore energie electrică. 7 732 tone alumină, însemnate cantități de produse agro- alimentare, bunuri de larg consum, mobilă, confecții, tricotaje. Se re

important spor de producție. Calculele arată că o reducere cu 10 la sută a greutății specifice a mașinilor și utilajelor fabricate echivalează pe cincinal cu o economie de 3,5—4 milioane tone de metal, ceea ce înseamnă foarte mult pentru economia națională. Mari resurse nevalorificate de reducere a consumurilor există și în industria ușoară, în alte ramuri industriale. Acționind în direcțiile subliniate la plenară, în hotărirea adoptată, vom putea înregistra în anul viitor, precum și în cei următori. o diminuare mai substanțială a cheltuielilor materiale prevăzute în plan, pe baza căreia va crește eficiența activității economice, se va reduce prețul de cost, va spori mai rapid venitul național — cu toate efectele pozitive care decurg din aceasta pentru societate, pentru noi toți.Din lucrările plenarei, din cuvin- tarea rostită cu acest prilej de secretarul general al partidului, din legea planului pe anul viitor se desprinde cu pregnanță cerința îmbunătățirii substanțiale a calității produselor. Este evident pentru oricine că nivelul tehnic, calitatea produselor reprezintă o condiție esențială pentru progresul economiei noastre. Aceasta privește atît produsele necesare economiei naționale, aprovizionării populației, cît și mărfurile pe care trebuie să le exportăm. Tocmai de aceea, se impun măsuri hotârite pentru ridicarea calității, înaltă exigență și fermitate. „Să nu trecem cu vederea nici un fel de lipsuri — sublinia la plenară secretarul general al partidului — să nu închidem ochii atunci cînd descoperim produse de proastă calitate, să obligăm colectivele respective să le refacă. Să luăm măsuri ferme pentru ca pe poarta nici unei întreprinderi să nu mai lasă produse ce nu corespund cerințelor de calitate".Ceea ce ne cere în mod deosebit partidul, secretarul său general este 
marcă, în mod deosebit, colectivele de la întreprinderile „Înfrățirea", „Alumina",. „Electrocentrale", grupul întreprinderilor de industrie locală din Oradea, „Mecanica" din orașul dr. Petru Groza, Combinatul de lianți și azbociment Aleșd. (Dumitru Gâțâ).

DROBETA TURNU-SEVERIN. Vagoane moderne, competitive pe piața externă, realizate cu un consum de metal cit mai redus — iată deviza de fiecare zi a colectivului întreprinderii de vagoane din Drobeta Turnu-Severin. Prin repro- iectarea unor repere, aplicarea in producție a unor tehnologii eficiente de lucru și gospodărirea judicioasă a fiecărui gram de metal, în perioada care a trecut de la începutul, anului aici s-au economisit peste 130 tone metal. De asemenea, in cadrul inițiativei „Să lucrăm o zi pe lună cu electrozi economisiți", a rezultat o economie de aproape 47 tone electrozi. (Virgiliu Tătaru).OLT. Unitățile industriale din județul Olt au îndeplinit planul la producția fizică, pe 10 luni ale anului, In proporție de 104 la sută. Au fost produse suplimentar 1 262 tone aluminiu primar și aliaje din aluminiu, 381 km cabluri electrice din aluminiu, 630 «tone zahăr, 878 tone conserve de legume și fructe, și alte produse. In fruntea întrecerii socialiste se află colectivele de la întreprinderea de aluminiu din Slatina, întreprinderea mecanică pentru agricultură și industrie alimentară din Balș, întreprinderea de conserve din Caracal, precum și cea de zahăr de la Corabia. (Emilian Rouă).HUNEDOARA. Ca urmare a ritmicității imprimate încă de la începutul anului activității din fiecare unitate economică a județului Hunedoara, lună de lună s-au acumulat avansuri însemnate în îndeplinirea sarcinilor, incit planul de producție pe 10 luni, pe ansamblul județului Hunedoara, a fost realizat cu 7 zile mai devreme. Depășirea importantă a producției planificate se datorează creșterii productivității muncii și aceasta se concretizează, printre altele, in 184 milioane kWh energie electrică, zeci de mii de tone de cărbune energetic și cocsificabil, de fontă, oțel și laminate, în peste 1 200 tone mașini și utilaje pentru industria metalurgică, într-un volum superior de materiale de construcții și bunuri de consum. (Sabin Ionescu). 

să adoptăm o concepție cu adevărat revoluționară în toate sferele activității economice, în toate domeniile, aceasta însemnind înlăturarea cu mai multă fermitate a unor mentalități învechite în proiectare, tehnologie, cercetare, in întreprinderile producătoare. Cu toții să înțelegem că trebuie trecut nu la schimbări minore, ici-colo, ci la o schimbare radicală, revoluționară a însăși concepției în construcții-montaj, în domeniul economisirii resurselor materiale, al gospodăririi avuției obștești, al calității produselor, realizării producției fizice, îndeplinirii în cele mai bune condiții a sarcinilor de com.erț exterior.Este în Interesul societății, al fiecăruia dintre noi să aducem la îndeplinire toate sarcinile subliniate la plenară de secretarul general al partidului. Muncind mai bine, trăim mai bine. Datele și faptele prezentate în cadrul plenarei, fie chiar numai , din domeniul investițiilor ..—^și anțțme că, pe baza economiilor ce se vot obține, se vor aloca in acest cincinal fonduri suplimentare pentru construirea a încă 160 000 de locuințe — sint atît de concludente incit au puterea de a mobiliza forțele creatoare ale națiunii, energia și priceperea oamenilor muncii in înfăptuirea hotărîri- lor Congresului al XI-lea, a prevederilor cincinalului. Organele și organizațiile de partid au datoria să-și exercite cu stăruință rolul lor politic conducător în unitățile economice, mobilizind, unind și concențrînd e- forturile tuturor colectivelor’ asupra realizării în bune condiții a sarcinilor mari și complexe din anul viitor, din întregul cincinal.Numai dacă fiecare om al muncii își face datoria, numai dacă fiecare unitate își realizează integral planul, la toți indicatorii, numai așa pot fi realizate prevederile privind dezvoltarea economiei in ansamblu, numai așa se poate asigura creșterea venitului național — singura sursă de ridicare a nivelului de trai al poporului. Iată de ce, in lumina sarcinilor trasate la recenta plenară, organizațiile de partid, conducerile unităților economice trebuie să asigure o bună cunoaștere de către fiecare colectiv și lucrător a sarcinilor concrete ce-i revin, pentru ca, pe această bază, fiecare să-și întocmească un riguros plan de activitate și să acționeze pentru îndeplinirea lui exemplară. Organizare superioară — iată ce se cere în fiecare Întreprindere, în toate compartimentele de activitate, In așa fel ineît in fiecare întreprindere planul să fie îndeplinit în bune condiții, la toate sortimentele, cu eficientă economică superioară.
Tehnologii, proiectaniii si constructorii, ferm angajați in îndeplinirea unei sarcini de onnare:

Reducerea consumurilor materiale 
la toate obiectivele de investițiiAcțiunea de creștere a eficienței economice a investițiilor, pe baza adoptării de soluții mai raționale, mai ieftine la documentațiile elaborate pentru noile obiective și capacități productive, reunește eforturile tuturor compartimentelor de activitate și specialiștilor din Institutul de proiectări pentru industria materialelor de construcții din București.— La restudierea fluxurilor tehnologice, ne-a precizat ing. MIHAE- LA MIHĂILESCU, șef de atelier, am plecat de la o importantă indicație subliniată de conducerea partidului : construcțiile șl clădirile au înainte de toate, un rol protector a! procesului tehnologic, deci trebuie să fie cit mai simple ca alcătuire și ieftine din punct de vedere al costurilor. Totodată, urmărim să asigurăm și îmbunătățirea condițiilor de lucru din noile secții și hale de producție, acordind însemnătatea cuvenită unei iluminări naturale cît mai mari a acestora, precum și realizarea de închideri din materiale ușoare.Astfel, au fost examinate, într-o primă etapă, spațiile productive, pu- ' nindu-se un accent deosebit — la lucrările de dezvoltare a unor capacități — pe valorificarea la maxi

Acum, în zilele de vîrf ale culesului, se cere pretutindeniatenție deosebită pentru a organiza mai bine
TRANSPORTUL Șl ADĂPOSTIREA

PORUMBULUI Șl SFECLEIPotrivit graficelor întocmite, pînă la 10 noiembrie recoltarea și transportul de pe cimp al sfeclei de zahăr trebuie să se încheie in toate județele cultivatoare. Grăbirea ritmului de lucru este impusă atit de apropierea termenului scadent, cit și de evoluția condițiilor atmosferice. Paralel cu grăbirea recoltării, organizațiile de partid de la sate, comandamentele comunale, conducerile unităților agricole trebuie să ia măsuri pentru transportarea neîntîrziată a sfeclei de zahăr recoltate, Așa cum rezultă din datele furnizate de centrala de resort, în prezent circa 700 000 tone de sfeclă se găsesc pe cimp. supuse variațiilor de temperatură. Cele mai mari cantități se află pe cimp în județele Buzău, Timiș, Suceava, Botoșani, Covasna. în legătură cu organizarea transportului sînt necesare cîteva precizări. Sfecla de zahăr recoltată de mai mult timp va fi transportată cu prioritate și va fi imediat expediată la fabrici pentru prelucrare. Rădăcinile recoltate acum vor fi însilozate. Totodată, vor fi luate măsuri pentru protejarea sfeclei de zahăr din silozuri cu folii de polietilenă, rogojini, coceni de porumb.SFECLA DE ZAHĂRBRAȘOV. întîrzierile care se constată în unele unități se explică nu numai prin volumul ridicat al altor lucrări sau a timpului nefavorabil, ci și prin slaba organizare a muncii. Iată cum a evoluat viteza de lucru în ultimele 3 zile în cîteva unități. Cooperativa agricolă Feldioara a strîns, în perioada amintită, recolta de pe 90 hectare, Hălchiu — 60 ha și Cod- lea — 40 ha. Conducerile altorunități — Hărman, Purcăreni, Cristian, Bod — au așteptat ca timpul să se îmbunătățească și de aceea lucrările au întîrziat. Din cele 136 ha cultivate la cooperativa agricolă Hărman, sfecla a fost strînsă de pe abia 36 de ha, iar la Prejmer, deși se află pe cimp 2 800 tone sfeclă, n" transportat pină acum nici un kilogram.Iată deci Situații care impun să fie aplicate nemtirziat. cu toată energia, măsurile luate de comandamentul județean Brașov în vederea intensificării ritmului de lucru în toate unitățile agricole în care recoltatul a in- tirziat. Se impune, de asemenea, ca întreprinderea de zahăr Bod să intensifice ritmul de preluare atît la vechile, cît și la noile puncte de preluare. pentru ca mijloacele de transport să nu staționeze ore întregi, așaPORUMBULîn cooperativele agricole din județul Constanta au fost recoltate peste 58 000 hectare, reprezentînd mai mult de 62 la sută din suprafața cu porumb. Pentru reducerea distanțelor de transport s-au amenajat 29 de baze volan

mum a suprafețelor deja construite. La secția de plăci de faianță din cadrul Combinatului de ceramică fină pentru construcții din Lugoj s-a economisit, printr-o nouă concepție de reamplasare a utilajelor, o suprafață de aproape 800 mp. De fapt, cîștigul va fi mult mai 
Cum acționează colectivul Institutului de proiectări 

pentru industria materialelor de construcții din Capitală

mare, deoarece in paralel cu renunțarea la unele clădiri sint automat eliminate și utilitățile aferente. Tot astfel, la secția de refractare, apar- ținind întreprinderii de produse ceramice și faianță pentru construcții din Cluj-Napoca, suprafețele de depozitare a materiei prime și produselor finite au fost restrinse intr-o proporție considerabilă, adoptindu-se o soluție cît se poate de eficientă. S-a preconizat construirea, în exteriorul secției, a unei platforme de depozitare, acoperită cu o copertină simplă, realizată din materiale ușoare.— A doua direcție importantă de 

cum s-a Intimplat in ultimele zile. (Nicolae Mocanu).BUZĂU. Recoltarea sfeclei de zahăr s-a făcut pe 94 Ia sută din suprafața cultivată, forțele fiind concentrate a- . cum în special la transportul și in- silozarea tuturor cantităților de sfeclă aflate pe cimp. Formațiile de lucru acționează cu prioritate ,1a decoletare și transportul sfeclei spre silozurile de lungă durată, apreciindu-se că în scurt timp toată cantitatea va fi depozitată in mod corespunzător la drumurile de acces. Paralel cu constituirea silozurilor din sfecla aflată în grămezi, 50 de autocamioane ale I.T.A, și 80 de vehicule ale cooperativelor agricole transportă zilnic la fabrica de zahăr cîte 2 000 tone din cele 50 000 tone de sfeclă depozitată deja în silozurile de scurtă durată din unități. Tot din aceste silozuri 2 000 tone pe zi se transportă la cele patru baze de recepție din județ, unde produsele sînt conservate pentru un timp mai îndelungat. Prin mecanizarea operațiunilor de descărcare la bazele de recepție, timpul de descărcare a unui vehicul s-a redus de la 45 de minute la 7 minute, asigu- rind preluarea unor cantități mult sporite de sfeclă față de anul precedent. (Mihai Bâzu).
te. Acum, numai în cooperativele a- gricole lucrează circa 400 de combine. De altfel, recoltatul mecanic se execută în proporție de 70 la sută din suprafața cu porumb în I.A.S. și circa 40 la sută în cooperativele agricole. în co- 

acțiune, organic legată de problema revederii fluxurilor tehnologice, constă In reconsiderarea soluțiilor constructive preconizate inițial, ne-a spus ing. MIRCEA SĂVESCU, șef de secție in institut. într-o primă etapă, această amplă analiză s-a desfășurat, direct pe șantiere, la un 

număr de 16 investiții aflate in curs de execuție și a cuprins peste 280 de clădiri, suprafețe, depozite și instalații, inclusiv drumurile și platformele de acces. Au format obiectul acestei acțiuni unități producătoare de prefabricate, materiale izolatoare, mase plastice, produse ceramice, cum sint cele din Buzău. Bucov, Șimleu Silvaniei, Lugoj, București ș.a. Iar economiile rezultate din revizuirea proiectelor de execuție sînt concludente : pe ansamblu, costul a- cestor investiții a fost micșorat cu aproape 11 la sută, ceea ce inseamnă cîteva zeci de milioane lei, redueîn-

Stadiul recoltării sfeclei de zahăr la data de 5 noiembrie. Cifrele înscrise în 
perimetrul fiecărui județ indică, în procente, suprafața de pe care a fost 

strînsă sfecla de zahăr în cooperativele agricoleoperativele agricole Cuza Vodă, Năvodari, Curcani, Olteni și altele, datorită organizării exemplare a muncii, s-a strîns peste 90 la sută din producția de porumb. Sînt însă situații care contrastează cu exemplele de mai sus în ceea ce privește organizarea muncii și, desigur, rezultatele înregistrate. Iată o comparație : în timp ce cooperativele agricole din cadrul consiliului intercooperatist „Independența" au recoltat 80 la sută din lanurile de porumb, cele din consiliile To- praisar și Băneasa nu au atins decit 45 la sută din total. Asemenea situații impun din partea organelor județene să acorde mai mult sprijin unităților rămase în urmă pentru folosirea deplină a capacității de lucru a utilajelor, pentru organizarea exemplară a muncii.Un plus de atenție se cere pentru folosirea întregii capacități a mijloacelor de transport. Or, pînă acum, deși în creștere, numărul de transporturi efectuate cu camioanele este în medie de abia 2—3 pe zi. Este pu

du-se, totodată, consumul de ciment cu 2 475 tone, iar cel de metal cu 426 tone. Experiența acumulată cu acest prilej de proiectanții institutului le-a permis ca, într-o a doua etapă — cînd au fost studiate și schimbate soluțiile din studiile teh- nico-economice ale investițiilor cu 

termene de începere în anul viitor — să obțină economii și mai mari față de documentațiile inițiale. Valoarea investițiilor a fost redusă, la aceste lucrări, cu aproape 15 la sută, rentințindu-se, totodată, la folosirea a circa 6 000 tone de ciment și 2 300 tone de metal.Trebuie remarcat faptul că soluțiile noi, moderne și ieftine Introduse în documentații cuprind o gamă largă de lucrări. Dintre ele. reținem Insă proiectarea unor fundații de suprafață simple, in special pe perne de balast sau de piatră spartă cilindrată, eliminindu-se, astfel. 

țin, mult prea puțin, situație cauzată de staționarea prelungită la încărcarea și descărcarea mijloacelor de transport. Pe cimp sînt zeci de mii de tone de știuleți în grămezi mai mari sau mai mici. Este nevoie de intervenția hoțărită a comandamentelor județean și comunale pentru intensificarea transportului și depozitării porumbului.în județul Constanța am întîlnit linele inițiative bune întreprinse pentru grăbirea transportului recoltei. De pildă, prin amenajarea unor cărucioare pe cadru de disc se transportă cocenii de pe 1,5—2 hectare odată. Altă inițiativă : în unele cooperative agricole, cocenii transportați pe foi mari de tablă sînt descărcați în numai cîteva minute, ei fiind reținuți de bare metalice în timp ce tabla respectivă este trasă de tractor. Inițiative sînt multe, ele pot și trebuie să fie extinse și generalizate pentru ă strînge și pune recolta la adăpost cît mai repede și fără pierderi. (Constantin Bordeianu).

piloții și fundațiile ce necesită volume mari de beton și metal. De a- semenea, acoperișurile nu vor mai fi executate din chesoane sau alte elemente prefabricate grele, ci sînt concepute, mai ales, din învelitori de azbociment ondulat și au, în cele mai multe cazuri, un număr sporit de luminatoare. Tot ca o noutate consemnăm modificările aduse unor fundații de mașini și utilaje tehnologice. Clasicelor blocuri de adînci- me folosite anterior le-au luat locul pardoseli de tip rutier, care prezintă avantajul important că nu reclamă lucrări de armare, deci utilizarea oțelului-beton.Cum este Și firesc, eforturile colectivului institutului sint orientate în continuare spre traducerea in viață a sarcinilor subliniate de tovarășul Nicolae Ccaușescu Ia Plenara C.C. al P.C.R. din 2—3 noiembrie a.c. privind raționalizarea investițiilor, prin folosirea unor soluții constructive mai eficiente și reducerea supradimensionărilor, printr-o utilizare judicioasă a capacităților de producție, a tuturor spațiilor noilor obiective și capacități.
Cristian ANTONESCU
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LEGEA
privind economia vînatului și vînătoarea

In Republica Socialistă România, vinatul constituie o bogăție na
turală de interes național, prin rolul pe care il are în menținerea 
echilibrului ecologic, prin importanța sa socială in valorificarea fru
museților patriei.

Statul creează condiții de dezvoltare continuă a economiei vina- 
tului, precum șl pentru exercitarea vinătorii recreativ-sportive, în ca
drul măsurilor de ridicare permanentă a nivelului de trai material si 
spiritual al populației.

Gospodărirea vinatulul se realizează intr-o concepție unitară și 
trebuie să conducă la creșterea ponderii acestuia in economia națio
nală, prin asigurarea unor efective optime de vinat, sporirea continuă 
a potențialului biologic și productiv, popularea cu noi specii și ridi
carea permanentă a productivității fondurilor de vinătoare.

De asemenea, ținind seama de modificarea condițiilor de existență 
a animalelor sălbatice, gospodărirea vinatului impune stabilirea unor 
măsuri speciale de ocrotire, in concordanță cu activitățile economice 
ce se desfășoară pe terenurile ce cuprind fonduri de vinătoare.

Vinâtoarea recreativ-sportivă se organizează pentru a contribui la 
reconfortarea oamenilor muncii, la cunoașterea frumuseților patriei 
șl la dezvoltarea turismului.

Importanța economiei vinatulul în dezvoltarea unitară a economiei 
naționale face necesară existența unor norme generale obligatorii 
care să conducă la întărirea ordinii șl disciplinei in acest sector de 
activitate.

in acest scop, Marea Adunare Națională a Republicii Socialiste 
România adoptă prezenta lege.

CAPITOLUL I

Dispoziții generaleArt. 1. — In Republica Socialistă România, dezvoltarea economiei vinatului — parte integrantă a activității de dezvoltare economico-socia- lă planificată a țării — se înfăptuiește in mod unitar potrivit programului de perspectivă elaborat pe baza studiilor, cercetărilor și experimentărilor de specialitate.Programul de perspectivă privind dezvoltarea economiei vînatului cuprinde evoluția efectivelor de vinat, pe fiecare fond de vinătoare, amenajarea acestor fonduri, inclusiv tehnologiile, aparatura și instalațiile utilizate în acest scop, principalele acțiuni de combatere a dăunătorilor de orice l'el ai vinatului și măsurile necesare pentru realizarea bazei furajere. recoltarea și valorificarea superioară a vinatului, asigurarea cadrelor de specialitate și perfecționarea pregătirii acestora.Art. 2. — Animalele sălbatice aflate in libertate, in rezervații naturale, în crescătorii de vinat sau complexe de vjnătoare. care fac obiectul economiei vinatului, sînt cuprinse in anexa nr. 1 la prezenta lege.Art. 3. — Vinatul și condițiile de mediu in care acesta trăiește și se dezvoltă constituie fondul cinegetic al țării.Fondul cinegetic se împarte pe criteriul teritorial, de către Ministerul Economiei Forestiere și Materialelor de Construcții, in fonduri de vinătoare, ce se gospodăresc de unitățile prevăzute în prezenta lege.Fondurile de vinătoare se clasifică astfel :a) fonduri de vinătoare gospodărite de unități de stat ;b) fonduri de vinătoare date în folosința Asociației generale a vînăto- rilor și pescarilor sportivi ;c) fonduri de vinătoare folosite inscop științific sau didactic'. ' ■Art. 4. — Gospodărirea vinatului trebuie să se realizeze prin metode care asigură menținerea echilibrului ecologic.Prin gospodărirea vînatului se realizează : ocrotirea acestuia Împotriva influențelor naturale negative și a altor acțiuni dăunătoare de orice iei ; raționalizarea recoltării speciilor de vinat care prezintă interes deosebit sub aspect estetic, recreativ-sportiv și științific ; menținerea unor efective care .să asigure perpetuarea speciilor ; creșterea potențialului biologic al vinatului prin păstrarea și îmbunătățirea condițiilor naturale de mediu, precum și prin selecție și dirijare genetică; popularea cu noi specii de vinat ; asigurarea bazei furajere ; coordonarea activității de conservare și înmulțire a vinatului cu dezvoltarea industriei, agriculturii și silviculturii ; organizarea vînăto- rii ; valorificarea vmatului.Art. 5. — Vînătoarea se practică numai de vinători. De asemenea, pot exercita vînătoarea personalul unităților silvice și al Asociației generale a vinătorilor și pescarilor sportivi, precum și personalul, elevii și studenții unităților de invățămint silvic autorizați in acest scop.
CAPITOLUL II

Gospodărirea vînatuluiArt. 6. — Ministerul Economiei Forestiere și Materialelor de Construcții inl’ăptuiește politica partidului și statului in domeniul economiei vînatului și pescuitului sportiv, în care scop :a) elaborează programul de perspectivă privind dezvoltarea economiei vinatului și asigura realizarea acestuia ;b) delimitează fondurile de vinătoare in cadrul fondului cinegetic și stabilește condițiile pentru administrarea și folosirea lor ; . ‘ :c) îndrumă, într-o concepție unitară, activitatea de gospodărire a tuturor fondurilor de vinătoare ;d) stabilește măsurile necesare pentru dezvoltarea economiei vinatului, ocrotirea și paza acestuia ;
e) aprobă, la propunerea Departamentului silviculturii, planul anual de recoltare și valorificare a vînatului, pe județe și fonduri de vinătoare, precum și măsurile privind reducerea efectivelor la unele specii, îndepărtarea unor specii din anumite zone sau oprirea parțială ori totală, in mod temporar, a vinătorii pe unele fonduri ;f) stabilește, împreună cu ministerele și celelalte organe centrale interesate, măsurile de prevenire a influențelor dăunătoare vînatului produse prin unele activități economice;g) stabilește, împreună cu Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, măsurile necesare pentru prevenirea pagubelor ce pot fi cauzate de vinat culturilor agricole și animalelor domestice.Art. 7. — Departamentul silviculturii din cadrul Ministerului Economiei Forestiere și Materialelor de Construcții are următoarele atribuții principale :a) asigură îndeplinirea obiectivelor programului de perspectivă privind dezvoltarea economiei vinatului, în condițiile menținerii echilibrului ecologic, conservării și îmbunătățirii mediului natural pentru vinat ;b) determină efectivele optime de vînat pe fonduri de vinătoare ;c) organizează paza fondurilor de vinătoare, in conformitate cu dispozițiile legale privind paza bunurilor, și exercită controlul cu privire la îndeplinirea obligațiilor de pază :
d) exercită, împreună cu organele interesate, controlul utilizării pestici- 

delor, semințelor tratate chimic sau altor produse toxice dăunătoare vinatului :e) stabilește, cu consultarea organelor de stat competente, măsurile necesare pentru creșterea potențialului biologic al vînatului prin selecție și dirijare genetică, pentru popularea fondurilor de vinătoare cu noi specii și pentru prevenirea și combaterea epizootiilor, dăunătorilor și influențelor negative de orice fel asupra vinatului ;f) organizează pregătirea de specialitate în economia vînatului a inginerilor, tehnicienilor, pădurarilor și celuilalt personal cu sarcini în acest domeniu, prin unitățile de Invățămint și cursuri de calificare și de specializare ;g) asigură îndrumarea tehnică de specialitate a unităților care dețin fonduri de vinătoare și controlează modul de gospodărire a acestor fonduri ;h) urmărește raționalizarea creșterii efectivelor de vinat, ținind seama de interesele economiei vinatului, a- griculturii și silviculturii ;i) ia măsuri ca lucrările de îngrijire a pădurii, prin tăieri de arbori și altele, să se facă în mod organizat, periodic, pe unități de producție silvică, în vqderea asigurării liniștii vinatului ;j) stabilește poienile și suprafețele din fondul forestier necesare pentru asigurarea hranei vînatului și creșterea corespunzătoare a efectivelor și ia măsuri ca aceste terenuri să nu fie incluse în planurile de împăduriri, iar Ia reamenajarea pădurilor să fie evidențiate distinct în amenajamen- tele silvice :k) organizează cercetarea științifică referitoare la economia vînatului și asigură dezvoltarea acesteia, precum și perfecționarea tehnologiilor, instalațiilor și aparaturii de specialitate ;l) desfășoară planul de recoltare și de valorificare a vinatului pe fonduri «te vinătoare ;m) stabilește numărul de vinători ce pot fi organizate pe unele fonduri ;n) sprijină practicarea vinătorii re- cr^-tiv-sportivo.Art. 8. — Insnectoratele silvice’ județene smt obligate :a) să asigure ocrotirea vînatului prin paza și amenajarea fondurilor de vinătoare. prin reducerea numărului animalelor dăunătoare vînatului. prin aplicarea măsurilor de anâ- rare a sănătății animalelor sălbatice și de prevenire a difuzării bolilor de la acestea la animalele domestice sau la om, precum și prin prevenirea efectelor dăunătoare vînatului c-’ -m putea fi produse de unele activități economice ;b) să delimiteze în cadrul fondurilor de vinătoare zone de protecție a vînatului de pină la 1/4 din mărimea acestora, unde în perioada de înmulțire a vînatului păsunatul și circulația persoanelor în afara obli- . gațiilor de serviciu sînt oprite :c) să ia măsuri d'i raționalizare a recoltării speciilor care prezintă interes deosebit sub aspect estetic, re- creativ-sportiv și științific :d) să constate anual efectivele existente de vînat și să execute măsurile privitoare la perpetuarea speciilor si realizarea unor efective optime de vînat ; . .e) să asigure creșterea potențialului biologic al vînatului prin menținerea și îmbunătățirea condițiilor naturale de mediu referitoare în special la hrană, adăpost și liniște, prin popularea fondurilor de vinătoare cu noi specii, precum și prin cultivarea de furaje pe unele terenuri forestiere sau improprii pentru agricultură, a- fectate acestui scop de organul silvic sau agricol competent ;f) să execute măsurile de reducere a efectivelor la unele specii de ■ vînat, de dispersare a acestora din zonele cu concentrări excesive sau de îndepărtare a unor specii din anumite zone :g) să execute măsurile stabilite de către organele sanitar-veterinare împreună cu inspectoratele silvice Județene și asociațiile județene ale vînăto- rilor și pescarilor sportivi, in zonele în care s-au semnalat cazuri de turbare ori epizootii ;h) să execute planul de recoltare prin organizarea de vinători ;i) să desfășoare activitatea de propagandă pentru cunoașterea și ocrotirea faunei sălbatice a țării.Art. 9. — Ocoalele silvice răspund de gospodărirea vînatului în mod unitar în fondurile de vinătoare din raza lor de activitate, indiferent de deținătorii acestora.In fondurile de vinătoare pe care le dețin, ocoalele silvice execută măsurile de gospodărire, iar în cele date în folosință altor unități, îndrumă și controlează aplicarea acestor măsuri și asigură asistența tehnică necesară.Departamentul silviculturii și inspectoratele silvice județene îndrumă și controlează întreaga activitate privind economia vînatului și practicarea vinătorii, efectuată de către ocoalele silvice sau alte unități, și stabilesc măsuri obligatorii de gospodărire unitară a tuturor fondurilor de vinătoare.Art. 10. — Asociația generală a vî- nătorilor și pescarilor sportivi din Republica Socialistă România, organizație obștească cu personalitate juridică și statut propriu, își desfășoară activitatea de vinătoare și pescuit sportiv sub conducerea nemijlocită, îndrumarea și controlul Ministerului Economiei Forestiere și Materialelor de Construcții.Asociația are următoarele atribuții principale :a) organizează vinătorii și pescarii 

sportivi în unități teritoriale, în vederea educării lor pentru practicarea corectă a vinătorii și pescuitului sportiv ;b) participă la îndeplinirea măsurilor privind ocrotirea, înmulțirea, popularea. recoltarea și valorificarea vînatului și peștelui în fonduri de vinătoare și bazine sau zone din bazine piscicole naturale, primite în folosință și execută obligațiile prevăzute la art. 8 literele a. b, d. e. g. h și i ;c) ia măsuri pentru combaterea dăunătorilor vînatului și peștelui și urmărește ca fiecare membru vînător să recolteze anual numărul de animale dăunătoare prevăzut în statut ;d) organizează unități economice pentru valorificarea produselor vînă- torești și piscicole, precum și a articolelor de vinătoare și pescuit ;e) participă Ia manifestările privind vînătoarea și pescuitul sportiv organizate pe plan internațional ;f) stimulează practicarea vinătorii recreativ-sportive și a pescuitului sportiv.In scopul practicării vinătorii recreativ-sportive, inspectoratele silvice județene dau în folosință, pe perioade de cel puțin zece ani. unităților Asociației generale a vinătorilor și pescarilor sportivi fonduri de vinătoare, prin contracte, în care se vor preciza sarcinile cantitative și valorice — pe etape — privind dezvoltarea economiei vinatului pe aceste fonduri, in condițiile stabilite de Ministerul Economiei Forestiere și Materialelor de Construcții.In cazul nerespectării cu vinovăție a obligațiilor contractuale, ministrul economiei forestiere și materialelor de construcții poate rezilia contractul.Pentru fondurile primite în folosință, Asociația generală a vinătorilor și pescarilor sportivi răspunde de aplicarea măsurilor de gospodărire și de executarea lucrărilor de amenajare prevăzute în contracte și are dreptul să recolteze vinatul in limitele planului de recoltare, precum și să-l valorifice potrivit sarcinilor defalcate din planul național unic de dezvoltare economico-socială.Art. 11. — Deținătorii terenurilor pe care se află fondurile de vinătoare sint obligați :a) să aplice, la executarea lucrărilor care ar putea fi dăunătoare vînatului, măsuri de ocrotire a acestuia și de menținere a condițiilor naturale de mediu, stabilite împreună cu unitatea care gospodărește fondul de vinătoare ;b) să permită amenajarea locurilor de hrană, de adăpost, a remizelor și a altor asemenea lucrări de ocrotire a vînatului, dacă acestea nu stînje- nesc efectuarea lucrărilor agricole și silvice, cu respectarea dispozițiilor legale ;c) să stabilească, împreună cu unitatea care gospodărește fondul de vinătoare. măsuri pentru prevenirea pagubelor ce ar putea fi cauzate de vînat la culturile agricole și silvice și să asigure aplicarea acestora ;d) să încunoștințeze unitatea care gospodărește fondul de vinătoare și organele sanitar-veterinare de stat despre orice boală sau epizootie'constatată la animalele sălbatice sau la cele domestice, transmisibile la vinat ;e) să nu stinjenească exercitarea vinătorii.Obligațiile prevăzute în prezentul articol revin și consiliilor populare pentru izlazurile, pășunile împădurite și pădurile comunale aflate in administrarea lor.Art. 12. — In scopul gospodăririi raționale a vinatului, se interzice :a) tulburarea în mod nejustificat a liniștei. vînatului în perioadele de înmulțire sau de creștere a puilor acestuia ;b) introducerea oricăror specii de faună străină în natura sălbatica a țării sau popularea unor fonduri de vinătoare fără aprobarea Departamentului silviculturii ;c) ținerea în captivitate a animalelor sălbatice fără autorizarea Departamentului silviculturii ;d) distrugerea sau degradarea instalațiilor vînătorești de orice fel, a tăblițelor indicatoare de pe terenuri cuprinzînd fonduri de vinătoare sau a culturilor de furaje pentru vînat ;e) lăsarea clinilor să circule nesu- pravegheați și fără să fie vaccinați antirabic pe fondurile de vinătoare ; cîinii de la turmele de vite și de oi pot circula pe fondurile de vinătoare numai dacă poartă jujeu cu dimensiuni reglementare stabilite de Departamentul silviculturii ;f) ridicarea sau mutarea capcanelor. curselor, momelilor ori a altor mijloace de combatere a animalelor dăunătoare vînatului, fără acordul unității care gospodărește fondul de vinătoare ;g) arderea stufului nerecoltat sau miriștii de stuf fără aprobarea Departamentului silviculturii ;h) împăierea animalelor sălbatice pentru comercializare sau ca prestare de servicii, fără autorizarea Departamentului silviculturii. însușirea coarnelor de cerb sau căprior găsite pe fondurile de vinătoare, culegerea ouălor păsărilor sălbatice fără încuviințarea unității care gospodărește fondul de vinătoare. precum și deteriorarea cu intenție a cuiburilor acestor păsări ;i) recoltarea finului, lucernii sau păioaselor fără asigurarea protecției vinatului ;j) circulația în zonele de protecție a vînatului în alte condiții decît cele stabilite potrivit legii.Art. 13. — Pentru dezvoltarea economiei vinatului și pentru protecția unor specii valoroase de vinat. Ministerul Economiei Forestiere și Materialelor de Construcții va înființa crescătorii de vînat și complexe de vinătoare în cadrul cărora se vor aplica măsuri speciale de înmulțire și de ocrotire a vînatului. iar recoltarea vînatului se va putea face numai pe bază de autorizație specială.Asociația generală a vinătorilor și pescarilor sportivi va putea înființa asemenea crescătorii și complexe cu autorizarea Departamentului silviculturii.în jurul obiectivelor prevăzute in alineatele precedente se vor delimita zone în care se vor aplica măsuri speciale de protecție, stabilite de către unitatea care gospodărește fondul de vinătoare. cu acordul deținătorilor de terenuri limitrofe.
CAPITOLUL III

Exercitarea vinătoriiArt. 14. — Vinătoarea este permisă la speciile de vinat. in locurile, in perioadele, în condițiile și cu mijloacele stabilite potrivit prezentei legi.Art. 15. — Vînătoarea recreativ- 

sportivă se practică numai pe bază de permise de vinătoare, iar la speciile de vînat prevăzute în anexa gr. 2 la prezenta lege și cu autorizații individuale de vinătoare. eliberate potrivit competențelor stabilite prin aceeași anexă.Vînătoarea de mistreți, pentru realizarea sarcinilor de plan, se poate exercita numai în cadrul numărului aprobat de Departamentul silviculturii pentru fiecare fond, ocol silvic sau filială de vinătoare.Pe baza planului aprobat, ocoalele silvice și filialele de vinătoare vor elibera autorizații de vinătoare in grup.Permisele de vinătoare se eliberează de către Asociația generală a vî- nătorilor și pescarilor sportivi în condițiile prevăzute în statutul asociației și se vizează anual.Art. 16. — Vînătoarea pentru ameliorarea, selecționarea sau reducerea efectivelor unor specii de vînat, pentru îndepărtarea vînatului din unele zone, pentru repopulări ori pentru dotarea grădinilor zoologice și a muzeelor se efectuează de personalul unităților care gospodăresc fonduri de vinătoare și de vinători calificați în acest sens, pe baza autorizației eliberate de către Departamentul silviculturii.Vînătoarea de selecție are drept scop ameliorarea speciilor, înlăturarea din efective a vînatului degenerat, accidentat sau debil, precum și a celui cu trofee rău conformate.Vînătoarea prevăzută în alineatul I se poate exercita și în perioadele în care este oprită sau asupra speciilor la care este interzisă, pe baza aprobării Ministerului Economiei Forestiere și Materialelor de Construcții.Art. 17. — Vînătoarea în scop științific sau didactic se exercită de personalul Institutului de cercetări și amenajări silvice și al unităților de învățămînt silvic, precum și de elevii și studenții acestor unități Ia aplicațiile practice, cu aprobarea Departamentului silviculturii.Art. 18. — Speciile la care vînătoarea este permisă, perioadele de vinătoare, precum și speciile la care vînătoarea este interzisă sint următoarele :a) specii la care vînătoarea este permisă în tot cursul anului : lupi, vulpi, pisici sălbatice, cîini enot, di- hori, hermeline, nevăstuici, bizami. hamsteri. ciori, coțofene și gaițe ;b) specii la care vînătoarea este permisă in perioade limitate :— cerbi comuni și cerbi lopătari, masculi, de la 1 septembrie la 30 noiembrie : femelele și vițeii, pentru selecție, de la 1 septembrie la 28 februarie ;— capre negre și mufloni, de la 15 septembrie la 31 decembrie ;— căpriori masculi, de la 15 mai la 31 octombrie ; femelele și iezii pentru selecție, de la 1 septembrie la 28 februarie ;— mistreți, de Ia 1 august la 15 februarie :— urși, de la 15 martie la 15 maiși de la 1 septembrie la 31 decembrie ; ’— iepuri comuni și iepuri de vizuină. de la 1 noiembrie la 31 ianuarie :— marmote, de la 1 septembrie la 1 noiembrie ;— risi. șacali și viezuri, de la 1 septembrie la 30 aprilie ;— jderi, vidre și nurci, de la 1 octombrie la 31 martie ;— cocoși de munte, de la 1 aprilie la 15 mai ;— ierunci, de la 15 septembrie, la 15 decembrie ;— dropii, de la 1 aprilie la 15 mai;— fazani, de la 15 octombrie la 28 februarie ;— potîrnichi, de la 15 octombrie la 31 decembrie ;— prepelițe și cîrstei, de la 15 august la 30 noiembrie ;— turturele, porumbei sălbatici, sturzi, grauri, cocoșari, guguștiuci, de la 1 august la Slșmartie :— cocori, de la 15 august la 30 a- prilie :— gîște și rațe sălbatice, lișițe, cormorani. fierăstrași. corcodei, cufundări, fundaci, găinuși de baltă, culici și țigănuși, de la 15 august la 15 martie ;— sitari, fluerari, duble, becaține și nagiți, de la 1 septembrie la 30 a- prilie :c) specii la care vînătoarea este interzisă : zimbri, elani, nutrii, veverițe. acvile, pelicani, lebede, berze, bufnițe, călifari, ciufi, cocoși de mesteacăn. corbi, cucuvele, egrete, huhurezi. lopătari. șoimi, șorecari, spîrcaci, stîrci, ulii, vinderei și vulturi.în situații excepționale, pentru menținerea echilibrului ecologic, ministrul economiei forestiere și materialelor de construcții poate stabili perioade temporare de restricție a vinătorii, pentru speciile prevăzute la lit. a și b sau de extindere a acesteia, pentru cele prevăzute la litera b.Art. 19. — Urșii care atacă animalele domestice .pot fi vinați în tot cursul anului, cu aprobarea ministrului economiei forestiere și materialelor de construcții, iar mistreții care se constată că distrug culturi agricole pot fi vinați la pindă în tot cursul anului pe baza aprobării Departamentului silviculturii.Art. 20. — Unitățile care gospodăresc fonduri de vinătoare vor asigura prevederea în planul anual a numărului de animale dăunătoare vinatului ce urmează a fi stîrpite — lupi, vulpi, pisici sălbatice, cîini enot, di- hori, hermeline, nevăstuici, ciori, coțofene, gaițe, precum și pisici domestice și cîini hoinari sau fără jujeu reglementar — și răspund de combaterea acestora prin organizarea de vinători colective și utilizarea oricăror mijloace care nu influențează negativ echilibrul ecologic.Art. 21. — In scopul exercitării vi- nătorii în condiții care să asigure ocrotirea vinatului, sint interzise :a) recoltarea vinatului peste limitele prevăzute in planul anual de recoltare pentru fiecare fond de vinătoare ;b) urmărirea vînatului rănit pe un fond de vinătoare pe care vinăto- rul nu are dreptul să vîneze, fără acordul unității care gospodărește fondul sau trecerea pe un asemenea fond in afara căilor de comunicație, cu arma de vinătoare neinchisă în toc ;c) vînătoarea pe alt fond decît cel pe care vînătorul are dreptul să vineție sau în zilele in care aceasta este interzisă de unitatea care gospodărește fondul ; vinătoarea practicată individual la speciile de vînat la care este permisă numai în grup ; vinătoarea de urși, cerbi, mistreți, căpriori. capre negre, mufloni sau dropii exercitată fără asistența sau în- cunoștințarea împuternicitului unită

ții care gospodărește fondul de vinătoare ori prin utilizarea altor cartușe decît cele cu un singur glonț ;d) prinderea, ținerea în captivitate ori comercializarea, fără autorizație, a speciilor de păsări cîntătoare sau folositoare agriculturii și silviculturii, stabilite de Ministerul Economiei Forestiere și Materialelor de Construcții împreună cu Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare ;e) vînarea de iepuri, fazani sau potîrnichi in timpul de la apusul pină la răsăritul soarelui sau prin urmărirea vînatului cu orice vehicul ori călare sau vînarea iepurilor la pindă ;f) vînarea fazanilor și iepurilor la hrănitori, a urșilor la bîrlog, precum și a cerbilor, căpriorilor, caprelor negre la sărării, hrănitori sau cu cîini minatori ;g) vinătoarea In scop recreativ- sportiv prin alt mijloc decît cu arma de vinătoare ; vînătoarea cu arma altfel decît ținută în mînă ;h) vînătoarea cu alți cîini decît cei din rasele admise la vinătoare, stabilite de Departamentul silviculturii împreună cu Asociația generală a vinătorilor și pescarilor sportivi ;i) vînătoarea prin folosirea farurilor și lanternelor.De asemenea, se interzic exercitarea vinătorii Ia o distanță mai mică de 200 metri de perimetrul localităților, precum și pășunatul în zonele de protecție a vînatului situate în fondul forestier, în locurile in care se fac populări de vînat sau în crescătorii și complexe de vinătoare.
CAPITOLUL IV

Recoltarea
și valorificarea vînatuluiArt. 22. — Recoltarea vinatului se face potrivit planului de recoltare anual, prin împușcare sau prindere. La speciile de vinat nerăpitor, planul anual de recoltare nu va depăși sporul anual.Recoltarea vînatului viu este permisă pentru repopulări, cultura unor specii, grădini zoologice, in scopuri științifice sau artistice, precum și pentru alte’ destinații potrivit prevederilor planului național unic de dezvoltare economico-socială.Art. 23. — Valorificarea vînatului se face în conformitate cu planul național unic de dezvoltare economico- socială, de către Departamentul silviculturii și Asociația generală a vinătorilor și pescarilor sportivi.Comercializarea vinatului se face de inspectoratele silvice județene, de unități ale Asociației generale a vinătorilor și pescarilor sportivi, de unități de comerț exterior și de unități din rețeaua comerțului interior, cu respectarea normelor privind controlul sanitar-veterinar al vînatului.Art. 24. Trofeele de vînat cu valoare deosebita, mondială sau națională, stabilită de Departamentul silviculturii, sînt supuse regimului legal al bunurilor ce fac parte din patrimoniul cțiltur.al național.Art, 25. — Membrii vinători ai Asociației 'generale a vinătorilor și pescarilor sportivi vor primi o parte din vinatul ce au recoltat. Cotele ce le revin se stabilesc prin planul anual de recoltare pe fiecare fond de vinătoare și se acordă de asociație, cu condiția îndeplinirii obligațiilor statutare.Vinătorii au obligația să predea unităților de stat, contra cost, pieile de vinat. cu excepția celor medalia- bile și a pieilor de urs, lup și vulpe.Vinatul, carnea, pieile, coarnele și ouăle de vinat nu pot face obiectul comerțului particular.Art. 26. — în perioada de interdicție a vinătorii, vînzarea, cumpărarea și transportul vînatului intrat sub protecție sînt interzise.Se exceptează de la prevederile alineatului precedent vînatul congelat și cel recoltat în perioadele de interdicție în condițiile art. 16, dacă este însoțit de acte de proveniență eliberate de unitatea care gospodărește fondul de vinătoare.

CAPITOLUL V

Administrarea 
fondurilor de vinătoareArt. 27. — Delimitarea fondurilor de vinătoare se face o dată la zece ani pe baza cercetărilor științifice și a experienței dobîndite in acest interval de timp și se aprobă de imi- nistrul economiei forestiere și materialelor de construcții.Art. 28. — Fondurile de vinătoare se administrează de inspectoratele silvice județene.Art. 29. — Fondurile de vinătoare se gospodăresc de unitățile care le administrează sau care le au în folosință.Art. 30. — Departamentul silviculturii poate afecta unele fonduri de vinătoare pentru a fi utilizate de unitățile de invățămint silvic sau de Institutul de cercetări și amenajări silvice, în scop didactic ori științific.

CAPITOLUL VI

Răspunderi și sancțiuniArt. 31. — încălcarea dispozițiilor prezentei legi atrage, după caz, răspunderea disciplinară, materială, civilă, contravențională sau penală a celor vinovați.Art. 32. — Constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani, sau cu amenda de la 3 000 la 15 000 lei, uciderea, rănirea sau capturarea vinatului, căutarea, pindirea, urmărirea, hăituirea sau orice altă activitate ce constituie vinătoare, in scopul uciderii sau capturării acestuia, dacă fapta este să- virșită :a) fără permis sau autorizație ;b) asupra animalelor a căror vinare este interzisă ;c) in perioadele in care potrivit art. 18 vînătoarea nu este permisă ;d) prin așezarea de curse, capcane, lațuri, rețele, plase, explozivi, > substanțe toxice sau narcotizante, cu excepția cazurilor prevăzute la art. 16 și 20.Faptele prevăzute în alineatul precedent se pedepsesc cu închisoare de la 1 Ia 4 ani dacă sînt săvirșite :a) in timpul nopții ;b) de două sau mai multe persoane împreună ;c) de o persoană cu atribuții de serviciu sau obștești privind paza și ocrotirea vînatului.tn toate cazurile, lucrurile infractorului. care au servit sau care au fost destinate să servească la săvir- șirea infracțiunii, se confiscă.Art. 33. — Constatarea faptelor ce constituie infracțiunile prevăzute la 

art. 32 se face, în afară de organele de urmărire penală, pe baza împuternicirii date de Ministerul Economiei Forestiere și Materialelor de Construcții, de către personalul unităților silvice, personalul și organele de conducere ale Asociației generale a vinătorilor și pescarilor sportivi, pentru infracțiunile săvîrșite pe orice fond de vinătoare, precum și de inginerii agronomi sau zootehniști și medicii veterinari din unitățile agricole de stat sau cooperatiste, pentru infracțiunile săvîrșite pe terenurile unităților respective.Actele de constatare vor fi trimise de agentul constatator organului de urmărire penală competent.Art. 34. — Constituie contravenție la normele privind economia vinatului și vînătoarea următoarele fapte, dacă nu sînt săvîrșite în astfel de condiții încit, potrivit legii penale, constituie infracțiuni :a) încălcarea prevederilor art. 12 lit. a, d, e. f și j, art. 21 lit. b, c și h:b) încălcarea prevederilor art. 12 lit. h și art. 21 lit. d ;c) încălcarea prevederilor art. 21 lit. a, e și f, art. 23 alin. 2 și art. 25 alin. 3 ;d) încălcarea prevederilor art. 12 lit. g, art. 21 lit. g, i și alin. 2, precum și art. 26.Contravențiile prevăzute la lit. a se sancționează cu amendă de la 200 la 800 lei, cele de la lit. b cu amendă de la 300 la 1 000 lei. cele de la lit. c cu amendă de la 1 000 la 3 000 lei, iar cele de la lit. d cu amendă de la 1 000 la 5 000 lei.Sancțiunile pentru încălcarea prevederilor art. 12 lit. a, e și g și art. 26 pot fi aplicate și persoanelor juridice.Art. 35. — Contravențiile prevăzute la art. 34 se constată de persoanele împuternicite potrivit art. 33, de cele împuternicite de Departamentul silviculturii, inspectoratele silvice județene și de Asociația generală a vinătorilor și pescarilor sportivi; contravențiile săvîrșite prin încălcarea prevederilor art. 12 lit. e și art. 23 alin. 2 se constată și de medicii veterinari inspectori de stat.Odată cu constatarea contravenției, agentul constatator aplică și sancțiunea.Art. 36. — Prevederile articolelor 34 și 35 se completează cu dispozițiile Legii nr. 32/1960 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor.Art. 37. — Persoanele împuternicite să constate infracțiuni și contravenții potrivit art. 33 și 35 sînt a- similate, în exercitarea atribuțiilor ce decurg din împuternicire, personalului care îndeplinește o funcție ce implică exercițiul autorității de stat.Art. 38. — Cuantumul despăgub1- rilor pentru acoperirea pagubelor cauzate economiei ■ vinatului prin fapte ilicite se stabilește potrivit A- nexei nr. 3 la prezenta lege. Sumele reprezentind despăgubiri se varsă la bugetul de stat.
CAPITOLUL VII

Dispoziții finaleArt. 39. — Ministerul Economiei Forestiere și Materialelor de Construcții va putea acorda premii, celor care se evidențiază în mod ’deosebit in activitatea de prevenire și combatere a infracțiunilor și contravențiilor prevăzute în prezenta lege, precum și in acțiunea de combatere a dăunătorilor vînatului. în cazul in care vinătorii rețin pieile de lup și vulpe, nu ii se vor plăti premii.Valoarea premiilor va fi prevăzută in bugetul anual al Ministerului Economiei Forestiere și Materialelor de Construcții.Art. 40. — Departamentul silviculturii va lua măsuri ca în amenaja- mentele silvice să se specifice, in capitole distincte, sarcinile pentru dezvoltarea economiei vînatului in fondurile de vinătoare care cuprind unități de producție, precum și măsurile silvocinegetice necesare, pentru realizarea acestor sarcini — culturi și plantații pentru hrana vinatului, construcții vînătorești și altele.Art. 41. — Animalele sălbatice din crescătoriile organizate de unitățile agricole socialiste și de alți producători agricoli, cu autorizarea Departamentului silviculturii, precum și cele din grădinile zoologice sau folosite în scopuri artistice, nu sint supuse prevederilor prezentei legi.Art. 42. — Anexele nr. 1—3 fac parte integrantă din prezenta lege.1Art. 43. — Prezenta lege intră in vigoare la 30 de zile de la data publicării în Buletinul oficial al Republicii Socialiste România.Pe aceeași dată, Decretul nr. 76'1953 cu privire la economia vinatului și pescuitului în apele de munte, publicate în Buletinul oficial nr. 7 din 28 februarie 1953, cu modificările ulterioare, Hotărîrea Consiliului de Miniștri nr. 1 341/1957 privind acțiunea de distrugere a lupilor pe teritoriul Republicii Socialiste România, publicată în Buletinul o- ficial nr. 59 din 1 septembrie 1957, precum și orice dispoziții contrare prezentei legi se abrogă.
ANEXA nr. 1

ANIMALELE SĂLBATICE 
CARE FAC OBIECTUL ECONOMIEI 

VÎNATULUIDenumirea speciei de vînatA. MamifereBizamul Capra neagră Căpriorul Cerbul comun Cerbul lopătar Clinele enot Dihorii Elanul Hamsterul Hermelina Iepurele comun Iepurele de vizuină Jderii Lupul Marmota
Acvilele Becaținele Berzele Bufnițele Călifarii Cirsteiul Ciorile Ciufii Cocorii Cocoșarii Cocoșul de munte Cocoșulde mesteacăn

Mistrețul Muflonul Nevăstuica Nurca Nutria Pisica sălbatică RisulȘacalul Ursul Veverița Vidra Viezurele Vulpea ZimbrulPăsăriGaițaGiștele sălbatice Graurii Guguștiucul Huhurezii Ierunca LebedeleI.ișița Lopătarul Nagîțul Pelicanii Porumbeii sălbatici

Corbi iCorcodeii CormoraniiCoțofanaCucuvelele Cufundării CuliculDropiaDublaEgreteleFazanulFierăstrașiiFluerarii Fundacii Găinușa de baltă

PotîrnicheaPrepelițaRațele sălbatice SitarulȘoimiiȘorecari!Spîrcacii Stîrcii Sturzii Țigănușul TurturicaUliiVindereiiVulturii
ANEXA nr. 2

ANIMALELE SĂLBATICE
CARE SE VÎNF.AZA

CU AUTORIZAȚII INDIVIDUALE

Denumirea speciei de vînat
— Urs
— Cerb comun— Dropie
— Capră neagră— Cerb lopătar— Mistreț— Muflon— Ris— Marmotă— Cocoșde munte— Căprior

Organul care aprobă eliberarea autorizației pentru toate categoriile de fonduri de vinătoareministrul economiei forestiere și materialelor de construcțiiministrul economiei forestiere și materialelor de construcții ministrul economiei forestiere și materialelor de construcțiiDepartamentul silviculturiiDepartamentul silviculturiiDepartamentul silviculturiiDepartamentul silviculturiiDepartamentul silviculturiiDepartamentul silviculturiiDepartamentul silviculturiiinspectoratele silvice județene
ANEXA nr. 3TARIFEpentru stabilirea cuantumului despăgubirilor in cazul pagubelor cauzate economiei vinatului prin fapte iliciteI. Asupra animalelor sălbatice 

a căror vinare este permisăTarif — lei/buc.
K

,E
□ c o 
Q

E cC > c 
>
Vv>
aA. Mamifere— capră neagră 3 500 7 000— căprior 2 500 5 000— cerb comun 10 000 20 000— cerb lopătar 5 000 10 000— iepure comun 500 1 000— iepure de vizuină 300 600— jder 3 000 6 000— marmotă 2 000 4 000— mistreț 3 000 6 000— muflon 3 000 6 000— nurcă 1 000 2 000— ris 3 000 6 000— șacal 700 1 400— urs 10 000 20 000— vidră 1 500 3 000— viezure 700 1 400B. Păsări— becaține 50 100— cîrstei 50 100— cocor 370 704— cocoșarii 70 140— cocoș de munte 1 700 3 400— corcodei 250 500— cormorani 70 140— cufundar 250 500— culic 70 140— dubla 50 100— dropia 3 000 6 000— fazan 250 500— fierăstraș 250 500— fluerar 50 100— fundac 50 100— găinușă de baltă 70 140— giscă sălbatică 120 240— graur 50 100— guguștiuc 50 100— ierunca 250 500— lișița 50 100— nagîț 50 100— porumbel sălbatic 40 80— potirniche 220 440— prepelița 80 160— rața sălbatică 120 240— sitar 100 200— sturz 50 100— țigănuș 100 200— turturică 50 100II. Asupra animalelor sălbatice 

a căror vinare este interzisă 
in tot timpul anuluiDenumireaspeciei Tarif — lei/buc.de vînat

A. Mamifere— zimbru 30 000— elan 20 000— nutria 1 500— veverița 1 000B. Păsări— acvilă 1 500— barză 500— bufniță 1 500— călifar 1 500— ciuf 1 000— cocoș demesteacăn 3 500— corb 1250— cucuvea 500— egretă 500— huhurez 1 000— lebădă 3 000— lopătar 300— pelican 3 000— șoim 100— șorecar 50— spircaci 700— știre 200— uliu 50— vinderei 100— vultur 2 750
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Primire. Sîmbătă, 6 noiembrie, tovarășul Ștefan Andrei, membru supleant al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., a primit la C.C. al P.C.R. pe N. N. Rodionov, membru al C.C. al P.C.U.S., adjunct al ministrului afacerilor externe al U.R.S.S., și pe G. H. Șahnazarov, adjunct de șef de secție la C.C. al P.C.U.S., care se află într-o vizită în țara noastră.La primire, care s-a desfășurat într-o atmosferă cordială, tovărășească, a participat tovarășul George Maco- vescu, ministrul afacerilor externe al Republicii Socialiste România.
Delegația Asociației de 

prietenie sovieto-românâ în 
vizită la A.R.L.U.S. Sîmbătă di‘ mineața, tovarășul Mihai Dalea, membru supleant al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., președintele Consiliului General A.R.L.U.S., a primit delegația Asociației de prietenie sovieto-română (A.P.S.R.), condusă de tovarășul V. P. Usaciov, adjunct al ministrului învățămintului superior și mediu de specialitate al R.S.F.S.R., vicepre
• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

FOTBAL - divizia AGIMNASTICA

Nadia Comaneci - la Atena 
...și Teodora Ungureanu în CanadaTn prezența unei săli arhipline, la Salonic s-au desfășurat, sîmbătă seara, întrecerile feminine ale balcaniadei de gimnastică. „Magnetul" întrecerii l-a constituit prezența în concurs a campioanei olimpice, românca Nadia Comăneci, a cărei evoluție a fost primită cu un entuziasm de nedescris. Aplauze călduroase au cules, de asemenea, și celelalte gim- i ste românce, care au ocupat locuri fi intașe în concurs. Așa cum era de așteptat, titlul balcanic în concursul individual compus a fost cucerit de Nadia Comăneci cu 38,90 puncte. Au urmat în clasament Mariana Constantin — 38.55, Anca Grigoraș — 38,05 și Marilena Neacșu — 37,85. Pe echipe victoria a fost obținută de selecționata României cu 191,15 puncte, urmată de Bulgaria — 183,75 puncte și Iugoslavia — 178.45. Pe locul patru s-a clasat echipa Greciei.Astăzi au loc întrecerile pe aparate ale balcaniadei.

★După succesul obținut la Toronto, gimnasta româncă Teodora Ungureanu a evoluat cu aceeași măiestrie și la concursul de la Edmonton (Ca
°OLO

Dinamo s-a calificat în finala „Cupei cupelor"Ieri, în turneul grupei semifinale a „Cupei cupelor" la polo, turneu care se desfășoară la Cluj-Napoca, echipa Dinamo București a învins echipa Canottieri Napoli cu 11—6, scor surprinzător dacă ținem seama de valoarea internațională a jucătorilor din formația italiană. De la
A APĂRUT:ALMANAHUL „FEMEIA" -1977

cinema

Cronica zileiședinte al conducerii centrale a asociației, care, la invitația Consiliului General A.R.L.U.S., a participat la festivitățile organizate în țara noastră cu prilejul celei de-a 59-a aniversări a Marii Revoluții Socialiste din Octombrie.La primire, care s-a desfășurat într-o atmosferă cordială, au participat tovarășii Maria Stănescu, adjunct al ministrului educației și învățămintului, și Florian Balaure, prorector al Academiei „Ștefan Gheorghiu", membri ai Biroului Consiliului General A.R.L.U.S.A fost prezent, de asemenea, B. I. Minakov, ministru consilier al Ambasadei U.R.S.S. la București.
întrevedere. Ministrul afacerilor externe. George Macovescu, a avut sîmbătă o întrevedere cu delegația Comitetelor de Anărare a Revoluției din Cuba, condusă de Jorge Lescano Perez, coordonatorul național al comitetelor, care face o vizită în țara noastră la invitația Consiliului Național al Frontului Unității Socialiste.La întrevedere a participat Humberto Castello, ambasadorul Republicii Cuba la București.

nada), cucerind publicul și pe specialiști prin calitățile sale de gimnastă completă. De altfel, conform așteptărilor, ea a cîștigat detașat la toate cele patru aparate. Pe locul al doilea în acest concurs s-a clasat poloneza Lucia Matrasek, iar pe locul al treilea — Eva Ovary (Ungaria).
Echipa masculină 
a României — 

campioană balcanicăConcursul masculin pe echipe din cadrul campionatelor balcanice de gimnastică de la Salonic a fost cîștigat de selecționata României cu 271,90 puncte, urmată de Bulgaria — 270,10 puncte, Iugoslavia — 261 puncte, Grecia — 207,30 puncte. La individual, pe primul loc este situat concurentul bulgar Stoian Delcev, cu 56.30 puncte, urmat de românii Ton Checicheș — 55,60 puncte și Nicolae Oprescu — 54,95 puncte. Din echipa României au lipsit Dan Grecu și Sorin Cepoi, încă nerestabiliți după accidentele suferite.
bucureșteni s-au evidențiat Rus, portarul Spînu, dar, în general, despre toți jucătorii formației se poate spune că și-au făcut datoria.Indiferent de rezultatul meciului de azi, Dinamo — M.G.U. Moscova, ambele echipe s-au calificat pentru turneul final al „Cupei cupelor".

TROCENI — 10; 12; 14; 16; 18; 20.
• Pintea : DRUMUL SĂRII — 
13.30; 18; 20.15.
• Țara îndepărtată : GIULEȘTI
— 10; 15,30; 17,45; 20, VOLGA — 
9; 11.15; 13,30; 15.45; 18; 20,15.
• Pinocchio : FERENTARI —
15,30.
• Ultimele zile ale verii : FEREN
TARI — 18; 20,15.
• Noi aventuri cu Tom și Jerry : 
PACEA — 14.30; 16.
• O piramidă pentru mine: PA
CEA — 18; 20.

Un zîmbet pentru mai tîrziu : 
CRÎNGAȘI — 17.
• Noaptea americană : FLO-
REASCA — 15,30; 18; 20.15.
• Pisicile aristocrate : MIORIȚA
— 9; 11,15: 13.30.
• Dosarul Gericarov : MIORIȚA
— 15,45; 18; 20,15.
• Cei mai frumoși ani : VIITO
RUL — 15,30; 18: 20.15.
• Astă-seară dansăm în familie: 
MOȘILOR — 16: 18: 20.
•> Ulzana — căpetenia apașilor : 
POPULAR — 15.45; 18; 20.
• Călărețul fără cap : MUNCA
— 15.45; 18; 20. * •*

• Tănase Scatiu : PATRIA — 9; 
11,45; 14,30; 17.15; 20, GLORIA — 
9; 11,45; 16,15: 19.15. TOMIS — 9; 
11,45; 14,30; 17.15; 20, MODERN — 
9: 11,45; 14.30; 17,15; 20.

O sută de zile după copilărie 
(în cadrul „Zilelor filmului sovie
tic") : CASA FILMULUI — 10; 12; 
14; 16; 18; 20.
• Expresul bulgărilor de zăpadă : 
SCALA — 9; 11,15; 13.30; 16; 18,30; 
21, BUCUREȘTI — 9; 11.15; 13.15; 
16,15; 18,30; 20,45, FAVORIT — 11,30; 
13.45; 16; 18,15; 20,30.
• Stropitoarea portocalie : LUMI
NA — 9; 11.15; 13,30; 15,45; 18; 20.

Pe veci al tău : LUCEAFĂRUL
— 9; 11,15; 13.30; 16; 18,15; 20,30,
FESTIVAL — 9; 11,15; 13,30; 16;
18,15; 20.30.
• Soarele alb al pustiului: TIM
PURI NOI — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20,15.
• Papillon t CAPITOL — 9,30; 
12.45; 16; 19,15.
•< Osinda : VICTORIA — 9,30; 12; 
15; 17,30; 20, BUZEȘTI — 9; 11,30; 
14; 16,30; 19.
• Mica sirenă : DOINA — 9,30; 
11,15; 13; 14,45: 16,30; 18.15; 20.
• Lumină pe coline : CENTRAL
— 9.15; 11.30; 13,45; 16; 18,15; 20,30.
•< întoarcerea marelui blond : FE
ROVIAR — 9: 11,15; 13,30; 16;
18.15; 20,15, MELODIA — 9; 11,15; 
13,30; 16: 18.15; 20.30.
• Cangurul : DACIA — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Cei patru mușchetari : EXCEL
SIOR — 9: 11,15; 13,30; 16; 18.15;
20,30, AURORA — 9; 11.15; 13,30;
15.45; 18; 20.15.
•* Dacii ; BUCEGI — 15.30; 17,45; 
20.
• Oameni respectabili : GRIVIȚA
— 9; 11,15; 13.30: 15.45; 18; 20.15,
EFORIE — 9,15; 11,30; 13,45; 16;
18,15; 20.30.
• Ultima noapte a singurătății : 
UNIREA — 15,30; 17,45; 20, CO-

• Ursul Yogi : COSMOS — 15,30. 
Haiducii : COSMOS — 18; 20,15.

• Cei 13 de la Barletta : FLACĂ
RA — 15,30; 18; 20,15.
• Războiul meu, dragostea mea : 
ARTA — 15,30; 17.45; 20.

Celălalt Francisco : VITAN — 
15,30; 18; 20.15.
• Tom Sawyer : PROGRESUL
— 9.
• Dacă tace cîntărețul : PROGRE
SUL — 11.15; 13,30; 15,45; 18: 20.15.

AI șaptelea cartuș : RAHOVA
— 16; 18; 20.teatre

Teatrul Național București (sala 
mare) : Peripețiile bravului soldat 
Svejk — 10.30. Danton — 19, (sala 
mică) : îmblînzirea scorpiei — 10,

Donație de cărți în limba 
hindi Ambasadorul Indiei la București, S. L. Kaul, a oferit, în cadrul unei ceremonii, un lot de 60 de cărți de limba hindi, o mașină de scris cu caractere hindi secției de limbă hindi a Facultății de limbi romanice a Universității București.Au participat profesori, universitari. cadre didactice, numeroși stu- denți, precum și membri ai ambasadei.Manifestarea s-a încheiat cu un program artistic susținut de studenții facultății respective.

★Tn continuarea turneului pe care îl întreprinde în țara noastră, ansamblul de balet al Teatrului Mare din Varșovia a susținut, sîmbătă seara, un nou spectacol pe scena Operei Române din București. De astă dată a fost prezentat baletul „Coppelia" de Delibes, în coregrafia lui Asaf Messerer, artist al poporului al U.R.S.S., și a Irinei Tihomirnova. artistă emerită a U.R.S.S. A acompaniat orchestra Operei bucureștene dirijată de Mieczyslaw Nowakowski.(Agerpres)

La București, echipe 
de seniori și de copii 

pe stadionul „23 August1*In timp ce Dinamo va juca la Oradea, cu F. C. Bihor, celelalte par tru echipe bucureștene se vor întrece pe stadionul „23 August" în următoarea ordine : de la ora 14, Progresul — Rapid, de la ora 16, Steaua — Sportul studențesc. Dar, pentru adevărații amatori de fotbal, pentru susținătorii infocați ai echipelor de la cluburile Progresul, Rapid. Steaua și Sportul studențesc, programul de la stadionul „23 August" va începe mult mai devreme, de la ora 12,15, cu meciurile unor echipe de copii (14 ani) de la cele patru mari cluburi bucureștene.Pentru amatorii de sport, amintim din nou că în pauzele dintre meciuri vor putea urmări demonstrația de gimnastică a ansamblului de la Liceul P.T.T.R. (sectorul 7), probe atletice cu participarea băieților și fetelor de la cluburile C.A.U., Dinamo, Steaua, Metalul, Olimpia și Rapid, probe de călărie — obstacole și ștafetă — competitoare fiind echipele Olimpia, Steaua și Dinamo, precum și întreceri de motociclism (îndemînare) pentru „Cupa Bucu- reștiului".în țară, celelalte meciuri ale etapei a XlI-a vor începe la ora 14 (ora oficială pentru întreaga lună noiembrie) : F. C. Argeș — F.C.M. Reșița, Universitatea Craiova — U.T.A., Jiul — S.C. Bacău, F.C. Constanța — Corvinul, A.S.A. — Politehnica Iași.Ieri, la Timișoara, Politehnica — F.C.M. Galați 3—0 (2—0) prin golurile marcate de Floareș, Cotec și Petrescu.
★• Tragerea la sorți a meciurilor din sferturile de finală ale celor ‘trei competiții europene intefcluburi de fotbal („Cupa campionilor europeni", „Cupa cupelor" și „Cupa U.E.F.A.") va avea loc în ziua de 11 ianuarie 1977 la Ziirich.

Viața unei femei — 15, Părinții te
ribili — 20, (sala Atelier) : Trep
tele iubirii — 19,30.
G Filarmonica „George Enescu“ 
(Ateneul Român) : Concert sim
fonic pentru elevii liceelor din 
Capitală. Dirijor : Paul Staicu. 
Solist : Liviu Câșleanu — 11.
O Opera Română : Motanul în
călțat — 11, Coppelia — spectacol 
prezentat de Ansamblul de balet 
al Teatrului Mare din Varșovia — 
19.

Teatrul de operetă : Secretul 
lui Marco Polo — 10,30, Vînt de 
libertate — 19,30.
• Teatrul de comedie : Musafi
rul care n-a sunat la ușă — 10. 
Jocul dragostei și al intîmpl&rii
— 15, Zăpăcitul — 19,30.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra“ (sala Schitu Măgureanu): 
Joc de pisici — 10, Ferma — 15, 
între noi doi n-a fost decît tăcere 
—- 19,30, (sala Grădina Icoanei) : 
Ellsabeta I — 10, Puterea și ade
vărul — 19,30.

Teatrul Mic : Viața e ca un va
gon ? — 10,30, Mania posturilor —
15.30, Rața sălbatică — 19,30.
• Teatrul „C. I. Nottara" (sala 
Magheru) : Barbarii — 10, Ultima 
cursă — 19,30, (sala Studio) : Gai
țele — 10,30, Carambol — 19.
• Teatrul Giulești : Năpasta — 
10, Hotel „Zodia gemenilor" —
19.30.
•> Teatrul evreiesc de stat : Hai 
noroc și zeilig șor ! — 11, Firul 
de aur — 19,30.
• Teatrul „Ion Creanga" : Scufi
ța cu trei iezi — 10.
• Teatrul satiric-muzical „C. Tă
nase" (sala Savoy) : Revista cu 
paiațe — 19.30. (sala Victoriei) : 
E nemaipomenit —- 19,30.
•- Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" : Pe-un picior de plai
— 19,30.
• Teatrul „Țăndărică" (sala Aca
demiei) ; O poveste cu cîntec — 
10; 12.

A apărut ;

„ERA SOCIALISTĂ*
Nr. 21/1976în deschidere, revista publică editorialul „Ritm înalt și eficiență sporită dezvoltării economice — cale a bunăstării poporului" și articolele „Spiritul revoluționar al conștiinței socialiste" de Ion Mitran, „Activitatea politico-educativă pentru stimularea creativității tehnico-inginerești" de Trandafir Cocârlă, „Construcția de locuințe și eficiența socială" de Gh. Sebestyen, „Fondul forestier in ansamblul dezvoltării țării" de Teodora Anca, „Interacțiunea științe sociale— practică social-economică" de Ion Aluaș, „Optimizarea relației învăță- mînt—cercetare—practică in pregătirea și perfecționarea cadrelor" de E- lisabeta Trăistaru și „Unitatea dintre teorie și metodă în științele sociale" de Elena Zamfir.La rubrica „Consultații" este inserat articolul „Determinismul în natură și societate. Libertate și responsabilitate socială" de Ion Florea. Rubrica „Știință — învățămînt" conține articolul „O etapă calitativ nouă în legarea învățămintului superior de viață" de Radu Voinea. Articolele „Funcția regiei în realizarea spectacolului teatral" de Constantin Măciucă și „Reflecții pe marginea festivalului internațional „George E- nescu" sint publicate la rubrica „Creația literar-artistică". Revista conține, în continuare, rubricile „Din țările socialiste", „Viața internațională", „Cărți și semnificații" și „Revista revistelor".t V

PROGRAMUL I
8.30 Deschiderea programului.

Tot înainte !
8,50 Film serial pentru copii : Blîndul 

Ben.
9,15 Aspecte de la parada militară și 

demonstrația oamenilor muncii eu 
prilejul zilei de 7 Noiembrie. Trans
misiune directă de la Moscova.

10,00 Viața satului.
11.45 Bucuriile muzicii. Muzicieni ro

mâni, rapsozi al plaiurilor natale : 
Iacob Mureșianu.

12.30 De strajă patriei.
13,00 Telex.
13,05 Album duminical.
15,10 Film serial : Din tainele mărilor. 

Episodul 18 — Delfinii.
16,00 Fotbal : steaua — Sportul studen

țesc (Campionatul național — di
vizia A). Transmisiune directă de 
la stadionul „23 August".

SEARA TELEVIZIUNII SOVIETICE
17.50 • Prezent și perspectivă. Reportaj

despre realizările economiei so
vietice.

18.20 • Cîntece și dansuri populare în
interpretarea ansamblului Komi.

18.50 • Cascada de pe Angara.
19.20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal.

SEARA TELEVIZIUNII SOVIETICE
20,15 • Parada vedetelor, Alia Pugacio- 

va și Muslim Magomaev.
20.40 • Film artistic : „Poveste despre

un lucru simplu". Producție a 
studiourilor sovietice. Premieră 

‘ pe țară.
22,00 Invitați în Studioul 3.
22.40 Telejurnal.
22.45 Campionatele balcanice de gimnas

tică. Transmisiune de la Salonic.

PROGRAMUL II
10.00—11,45 Matineu simfonic.
20,00 Eroi Îndrăgiți de copii : Heidi. 

Episodul XII — Zvon de primăvară.
20.25 Ora melomanului.
21.25 Carte românească de învățătură. 

La izvoarele omeniei.
21,55 Selecțiuni din emisiunile de diver

tisment. „Cine ride la urmă...*.
LUNI 8 NOIEMBRIE

PROGRAMUL I
16,00 Teleșcoală.
16.30 Emisiune în limba maghiâră. 
19,00 Teleglob : Praga.
19.20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal.
20,00 „E frumos să fii om, e frumos să 

trăiești pe pămint".
Emisiune litetar-muzicală realizată 
la Trienala de arte decorative 1976 
-- Sala Dalles.

20.20 Viața economică.
21.25 Roman-foileton : David Copper- 

field.
Ecranizare a uneia din operele ca
pitale ale clasicului scriitor Charles 
Dickens, realizată în 1974 de Tele
viziunea engleză BBC.

22.15 Telejurnal.
PROGRAMUL II

17.00 Telex.
17,05 Muzică populară.
17.25 Publicitate.
17.30 Marele Jși micul ecran. Emisiune 

de educație cinematografică.
19,00 întilnire cu opera și opereta la 

Teatrul muzical din Galați.
19.20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal.
20.00 Film serial pentru copii : Blîndul 

Ben.
20.25 Orchestre simfonice românești. 

Interpretează Orchestra filarmo
nicii „Oltenia" din Craiova. Diri
jor Theodor Costin.

21.15 Telex.
21.20 Reportaj de scriitor : „Pămînturi 

dragi" de Traian Coșovei.
21,40 Telerama — Sport și televiziune.vremea

Timpul probabil pentru zilele de 8, 9 
și 10 noiembrie, tn țară : Vreme relativ 
caldă. Cerul va fi variabil, mai mult 
noros. Vor cădea ploi locale în vestul 
țării și burnițe izolate in celelalte re
giuni. Vîhtul va sufla slab pînă la po
trivit. cu intensificări tn sud-vestul ță
rii din sectorul sud-estic. Dimineața și 
seara, in regiunile depresionale și pe 
văl se va produce ceață. Minimele vor 
fi cuprinse Intre 2 șl 12 grade, iar ma
ximele intre 8 și 18. In București : Vre
me relativ caldă. Cerul va fi temporar 
noros, favorabil burniței. în primele ore 
ale dimineții și seara ceață slabă. Vînt 
slab pînă la potrivit din sectorul sud- 
estic. Temperatura ușor variabilă.

la aniversarea Marii Revoluții
Socialiste din Octombrie

(Urmare din pag. 1)purtațe in toate domeniile vieții sociale, și, în același timp, prin pozițiile și prin politica sa externă de pace, U.R.S.S. joacă un rol de cea mai mare importanță în viața internațională contemporană. Sint bine cunoscute acțiunile neobosite desfășurate de Uniunea Sovietică în sprijinul a- firmării în lume a țelurilor securității, păcii și progresului social, pentru promovarea unui climat de ințelegere și colaborare internațională, propunerile și inițiativele sale în acest sens bucurindu-se de un larg ecou pe arena mondială. Un recent și semnificativ exemplu pe acest plan l-a oferit a- deziunea de care s-a bucurat in cadrul actualei sesiuni a Adunării Generale a O.N.U. proiectul de rezoluție inițiat de U.R.S.S. privind încheierea unui tratat mondial- asupra nerecurgerii la forță în relațiile internaționale — proiect susținut în calitate de coautori de un grup de state, între care și România.Animați de calde sentimente frățești și de un profund spirit internaționalist, comuniștii, oamenii muncii din țara noastră, întregul popor român urmăresc cu vie _ satisfacție vasta activitate constructivă a oamenilor sovietici, bucurîndu-se din inimă de marile succese repurtate de tara socialistă vecină și prietenă.Socialismul, idealul pentru care au luptat decenii de-a rîndul proletariatul, forțele progresiste din România, în frunte cu comuniștii, a devenit o realitate vie, omniprezentă pe pămîntul patriei noastre. Angajat cu toate forțele șale în munca și lupta pentru traducerea in viață a istoricelor hotăriri ale Congresului al XI-lea al P.C.R., poporul român ia parte cu bucurie la sărbătoarea popoarelor sovietice.Aniversarea zilei de 7 Noiembrie prilejuiește, în fiecare an. în țaia noastră, o amplă evocare a relațiilor frățești, de prietenie și solidaritate
Adunări festiveCu prilejul celei de-a 59-a aniversări a Marii Revoluții Socialiste din Octombrie, sîmbătă au avut, loc adunări festive la Craiova și Constanța.Au participat reprezentanți ai organelor locale de partid și de stat, ai Consiliului General al Asociației române pentru legăturile de prietenie cu U.R.S.S., cadre de conducere din întreprinderi și instituții, un mare număr de oameni ai muncii și locuitori din orașele amintite. Au luat parte reprezentanți ai Ambasadei Uniunii Sovietice la București, membri ai Consulatului general al U.R.S.S. din Constanța.Despre semnificația istorică a Revoluției din Octombrie, Ia adunarea festivă de la întreprinderea de tractoare și mașini agricole din Craiova au vorbit ing. Nicolae Ecobici. directorul întreprinderii, și V. I. Drozdenko, ambasadorul Uniunii Sovietice la București, iar la adunarea festivă de la Teatrul de stat din Constanța, Ion Dinu, secretar al Comitetului județean Constanța al P.C.R., și G. E. Cebotarev, consulul general al U.R.S.S. la Constanța.în. cuyîțjțnl Jpr, vorbitorii au subliniat deosebita însemnătate a Marii. Revoluții Socialiste din Octombrid,. au relevat realizările popoarelor sovietice, precum și succesele obținute de poporul român in construirea socialismului. Vorbitorii au evocat relațiile de prietenie frățească dintre P.C.R. și P.C.U.Ș.. dintre cele două țări și popoare, subliniind importanța deosebită a întilnirilor și convorbirilor dintre tovarășii Nicolae Ceaușescu și Leonid Ilici Brejnev pentru dezvoltarea și adincirea continuă a colaborării in toate domeniile, în interesul poporului român și popoarelor Uniunii Sovietice, al socialismului și păcii.în încheierea adunărilor festive au fost prezentate spectacole artistice.

★în cadrul manifestărilor prilejuite de aniversarea Marii Revoluții Socialiste din Octombrie au fost organizate expoziții de fotografii înfăți- șînd realizări ale poporului sovietic în construirea comunismului.
TELEGRAMECu prilejul celei de-a 59-a aniversări a Marii Revoluții Socialiste din Octombrie, general-colonel Ion Comăn, ministrul apărării naționale ai Republicii Socialiste România, a trimis o telegramă de felicitare mareșalului Uniunii Sovietice D. F. Ustinov, ministrul apărării al U.R.S.S.

★Cu același prilej Consiliul Centra] al Uniunii Generale a Sindicatelor din România, Comitetul Central al Uniunii Tineretului Comunist, Consiliul General al A.R.L.U.S., Consiliul Național al Femeilor, Comitetul Național pentru Apărarea Păcii, Comitetul foștilor luptători antifasciști din România, Comitetul organizatoric al veteranilor din războiul antifascist, Comitetul Național al Societății de Cruce Roșie, alte instituții, organizații de masă și obștești au adresat telegrame de felicitare organizațiilor similare din Uniunea Sovietică. (Agerpres) 

internaționalistă existente intre poporul român și popoarele U.R.S.S. Ilogale in tradiții și cu adinei rădăcini in trecut, aceste relații și-au găsit o vibrantă expresie în însuflețirea cu care proletariatul, masele muncitoare din țara noastră au salutat victoria Matelui Octombrie și nașterea primului stat socialist, sprijinind cauza popoarelor sovietice pe cele mai diferite căi, inclusiv prin participarea unor fii ai poporului român la lupta cu arma în mină, pentru apărarea tinerei puteri sovietice, în perioada celui de-al doilea război mondial, după insurecția națională antifascistă și antiimperialistă organizată de partid, sîngele vărsat în comun de ostașii sovietici și români în bătăliile purtate pentru eliberarea întregului teritoriu al patriei noastre, a Ungariei și Cehoslovaciei a pecetluit relațiile frățești dintre popoarele noastre, relații care, prin instaurarea puterii populare în România, s-au ridicat pe o nouă treapta, fiind puternic potențate de comunitatea de orînduire, de ideologie și țeluri fundamentale ale celor două țări și popoare.Astăzi, spre deplina satisfacție a ambelor popoare, raporturile româ- no-sovietice înfățișează un amplu și multilateral tablou, care se îmbogățește necontenit, pe temelia voinței comune de a amplifica și adinei conlucrarea în cele mai diverse domenii.Așa cum au demonstrat înseși realitățile vieții, factorul esențial in determinarea acestui curs profund constructiv în relațiile româno-sovietice îl constituie întărirea legăturilor de colaborare tovărășească dintre Partidul Comunist Român și Partidul Comunist al Uniunii Sovietice, contactele directe și convorbirile între conducerile noastre de partid și de stat, în primul rînd între tovarășii Nicolae Ceaușescu și Leonid Brej- nev. în acest context, recenta întilnire la nivel înalt din Crimeea, din
în Gruzia sovieticăPiscul Elbrus străpunge semeț o- ceanul de nori și căciula sa de zăpadă veșnică pare un far pentru aeronava ce se îndreaptă spre însorita Gruzie sovietică, spre Tbilisi.Nu este o simplă metaforă dacă afirmi că de pe treptele scării avionului pășești aici direct în amfiteatrul istoriei unuia din cele mai vechi popoare ale lumii. O istorie cunoscută încă din legenda argonauților, a celor 50 de eroi trimiși de Iason în Colchida pentru a căuta „lina de aur“. O istorie cunoscută datorită primelor documente scrise în gruzină încă din secolul al VII-lea î.e.n. O istorie cunoscută datorită picturii, muzicii și arhitecturii, creațiilor filozofice, numeroaselor valori culturale durabile create de-a lungul veacurilor și în tezaurul căreia strălucește ca o piatră de ametist poemul lui Sota Rustaveli, „Viteazul în haine de tigru".Dar în acest mare și multicolor amfiteatru care este Tbilisi — construit in trepte pe coastele unor munți dispuși in cerc — trecutul istoric, tradiția unei vechi culturi se îmbină la fiecare pas cu prezentul socialist, care și-a pus amprenta sa definitorie pe întreaga viață a acestei milenare așezări. într-o perfectă simbioză a prezentului cu trecutul, la poalele muntelui dominat de străvechiul monument istoric al Gruziei, Givari-biserică-cetate, se înalță hidrocentrala „Zaghes", construită in primii ani ai aplicării planului de electrificare a U.R.S.S., precum și reactorul Institutului de cercetări fizice.Aceeași replică a prezentului socialist o dau impunătoarele blocuri de locuințe din diferitele cartiere ale orașului, care reflectă capacitatea arhitecților de a construi în manieră contemporană respectind insă riguros linia tradițională. De pe Înalta platformă a vechii cetăți Tbilisi, ridicată la sfîrșitul secolului al V-lea, „Mama GrUzia" — monument modelat din aluminiu, înalt de citeva zeci de metri, veghează parcă simbolic la această simbioză dintre tradiție și civilizația socialistă. După cum la fel de simbolic este că în această parte străveche a orașului, in singura clădire care a supraviețuit vremii din Palatul Metehi — străjuită de impunătoarea statuie a lui Vahtang Gorgosali, ctitorul cetății, funcționează in prezent un teatru experimental pentru tineret. Gazdele ne-au arătat aici, cu deosebită plăcere, locul unde, în timpul recentei vizite a tovarășului Nicolae Ceaușescu și a tovarășei Elena Ceaușescu, pe originala scenă din interiorul colinei un grup de tineri au prezentat în cinstea înalților oaspeți un program de cîntece din bogata creație muzicală gruzină, aceasta constituind una din numeroasele manifestări ale primirii cordiale, prietenești ce le-a fost rezervată în capitala Gruziei.Colegii de la Agenția de presă „Novosti" ne-au ajutat să cunoaștem nu numai rarele frumuseți ale 
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Însemnări de călătorie

august 1976, s-a înscris ca un moment de deosebită însemnătate in dezvoltarea relațiilor de prietenie și pciaborare dintre P.C.R. și P.C.U.S., dintre România și Uniunea Sovietică, dintre popoarele celor două țări, slujind., totodată, cauzei socialismului, conlucrării și solidarității -țărilor socialiste, a partidelor comuniste Și muncitorești, a tuturor forțelor anti- imperialiste și progresiste.Caracterul fertil al raporturilor frățești româno-sovietice își găsește o semnificativă ilustrare în amplificarea continuă a fluxului de valori materiale și spirituale, în ambele sensuri. Pe plan economic, concomitent cu creșterea neîntreruptă a livrărilor reciproce de mărfuri, se dezvoltă cu succes forme noi, superioare de colaborare — cum sint cooperarea și specializarea în sectoare de bază ale producției, realizarea in comun a unor importante obiective industriale ș.a. O evoluție similară cunoaște colaborarea in domeniile științei și tehnicii, învățămintului și culturii, literaturii și artei. Toate a- cestea, la care se adaugă vizitele reciproce pe linie de partid și de stat, contactele dintre organizațiile de masă și obștești, întîlnirile între reprezentanți ai celor mai diferite sectoare ale vieții sociale, schimburile de experiență în multiple domenii ale edificării vieții noi servesc intereselor de progres ale ambelor țări, contribuie la adincirea și întărirea continuă a prieteniei popoarelor lor sub steagul socialismului.Cinstind cu însuflețire, alături de forțele progresiste de pretutindeni, aniversarea gloriosului Octombrie, poporul român transmite popoarelor Uniunii Sovietice un călduros și frățesc salut, însoțit de urarea de a repurta noi și mari izbînzi în opera de edificare a societății comuniste, în munca dedicată înfloririi și propășirii continue a patriei lor, împlinirii idealurilor nobile ale păcii și progresului în lume.

orașului, ci și grăitoarele realizări dobîndite de Gruzia în dezvoltarea economiei naționale și ridicarea nivelului de trai al poporului. Tbilisi este azi un important centru industrial, uzinele sale producind mașini- unelte, mașini agricole, aparate electronice și de mare precizie, izotopi etc. Din acest puternic angrenaj industrial al orașului face parte și uzina constructoare de locomotive electrice „V. I. Lenin", căreia i s-a decernat „Steagul roșu al muncii", una dintre cele trei uzine de acest gen din Uniunea Sovietică.De la prima locomotivă electrică produsă în 1957, din inițiativa muncitorilor din fosta uzină de reparații care funcționa aici — ne spunea Dimitri Gaganidze, secretarul comitetului de partid din uzină — am parcurs un drum lung. Avem un birou propriu de proiectare care ne propune fabricarea unor mașini tot mai perfecționate, cu performanțedin ce în ce mai remarcabile.La Congresul al „XXV-lea al. . I?,C..U.S. ne-am, 
'■'•angajat să con-, struim, încă in acest cincinal, o locomotivă de 10 000 CP. Prototipurile se experimentează cu succes in Siberia și Caucaz. De asemenea, se construiesc locomotive cu comandă automată pentru transportul în industria minieră, în combinatele metalurgice și siderurgice. A intrat în fabricație de serie un nou tip de sti- vuitori electrici.Acest om tînăr, vioi, fost muncitor în uzină, astăzi cu studii superioare economice încheiate, vorbește cu un entuziasm molipsitor despre realizările și preocupările puternicului colectiv. El ne arată la un moment dat un exemplar din gazeta uzinei.— Poftiți ultimele știri...Transcriem din rubrica intitulată „Cronica uzinei" : • Recent au fost încheiate experimentările a două noi locomotive V.L.ll. Ele au trecut examenul pe sectorul cel mai dificil al căii ferate transcaucaziene — Hașuri—Zestafoni. • Primele încercări ale locomotivelor din seria V.L. 22 efectuate pe traseul Gori—Thinvali de pe calea ferată transcaucaziană au demonstrat că transformatoarele lor de curent permit utilizarea unui sistem cu totul nou, mai eficient de conducere. Scopul experimentărilor este strîns legat de definitivarea sistemelor de construcție a locomotivelor care vor circula pe căile ferate electrificate, unde se va folosi curent continuu, la o tensiune de 6 000 volți, care permite înzestrarea transportului feroviar cu mijloace de tracțiune cu o mare putere...Tbili înseamnă în gruzină cald. La Tbilisi nu este însă întotdeauna cald — și aci anotimpurile se succed... E caldă însă întotdeauna inima oamenilor care muncesc cu hotărire pentru a transpune în viată mărețul program de dezvoltare a societății socialiste, elaborat de Congresul al XXV-lea al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice.
Al. POPESCU

stitutul de materiale superdure de pe lingă Academia de științe a R. S. S. Ucrainene au realizat un robot care producediamante. Pentru aceasta trebuie să i se „așeze în palmă" — după cum se arată în fotografia alăturată — un amestec special de grafit. Supus la o presiune și temperatură determinate, preparatul se transformă, după o anumită perioadă de timp, în diamante artificiale, utilizate la fabricarea diferitelor instrumente de prelucrare a metalelor.

Starea sănătății mamei asemenea, bună. este, de tiTr» tP'T’TT ’ttktiyik’Mt

PRO- 
DIA-

• ROBOTUL 
DUCĂTOR DE 
MANTE. Specialiștii de la In-

• A NĂSCUT 6 COPII! Pasqualina Chianese, în vîrstă de 28 de ani, originară din Nea- pole, a născut vineri șase copii— patru fetițe și doi băieți, în greutate de 600—700 grame fiecare. Doi dintre nou-născuți au încetat imediat din viață. Luînd în considerare greutatea copiilor rămași în viață, starea sănătății lor este satisfăcătoare— au anunțat medicii spitalului.

• CAPRICIILE
MII. Iarna a venit înprimele ninsori începînd să se aștearnă în zonele de munte. Pe alocuri, zăpada a fost viscolită, viteza vintului atingind 120 kilometri la oră. S-a semnalat o scădere pronunțată a temperaturii. De asemenea, ninsori abundente au blocat nouă trecători din Alpii elvețieni. Trei din principalele căi de comunicație dintre Elveția și Italia — trecătorile St. Bernard, San Bernandino și Gotthard — precum și căile de acces și tunelurile spre acestea sint complet blocate. în același timp, a- supra Spaniei s-au abătut furtuni violente.

VRE-Franța,

• DE VINĂ ERA... 
FOTBALUL. Submarinul nuclear britanic „Sovereign", aflat într-o misiune la Polul Nord și care la un moment dat dispă-

ruse, a reapărut vineri în portul de origine, Davenport. Ce ce întimpiase ? Profitind de un răgaz, echipajul, în dorința de a se mai „dezmorți", a ieșit la suprafață, pe o banchiză din a- propierea zonei polului, încin- gindu-se o strașnică partidă de fotbal între echipa matrozilor și cea a ofițerilor. La bord ne- mairămînînd nimeni, cei de la bază nu au mai putut intra, firește, în legătură cu submarinul. După meci, comandantul navei a căutat, in mai multe rînduri, să reia legătura cu baza, dar timpul nefavorabil nu i-a permis acest lucru — de unde concluzia că nava ar fi dispărut ! între timp, lucrurile s-au lămurit. Un lucru însă nu s-a precizat: care echipă a cîștigat partida buclucașă...
® BUST... LA LOCUL

POTRIVIT. La Johannes-

burg, în clădirea secției centrale a poliției, din piața ce poartă numele lui John Vorster, s-a consumat vineri o ceremonie puțin obișnuită, „onorată" chiar de prezența șefului regimului rasist de la Pretoria. Pecetluind afinitățile sale, binecunoscute, cu organele de represiune, Vorster a oficiat inaugurarea propriului său bust, dăltuit — se putea altfel ? — de un căpitan din... poliție, care, in orele libere, se ocupă și cu sculptura. Și un ultim amănunt: sculptura a fost plasată în de la ției...

tîndu-i in atractive croaziere peste mări și țâri. îndemnul la evadarea spre plajele însorite din Canare, Antile sau Băii, in schimbul unor sume de ordinul miilor și zecilor de mii de franci, poate părea cel puțin bizar, în condițiile în care marea masă a francezilor nu au cum să uite realitatea din ce in ce mai dură a inflației.

trece minuțiosul examen de verificare.

intrarea in clădirea
PUBLICITATE

holul poli-
„LA„Uitați inflația, deflațiaZl"și stagflația 1“ — își îndeamnă clienții, într-o reclamă apărută în „Le Monde", cu litere de-o șchioapă, agenția de voiaj franceză „Jet Tours", invi-

• SIMULATOR 
ACCIDENTE. Cite țiuni pot interveni în zborurilor efectuate de nave aeriene ? La serviciul permanent de instruire și verificare periodică a comandanților, piloților și inginerilor de zbor, care funcționează pe lingă aeroportul din Frankfurt pe Main, simulatoare speciale reproduc 800 de defecțiuni posibile. Ele au fost identificate printr-o judicioasă inventariere a „penelor" ivite la diferite tipuri de avioane aflate în zbor. La fiecare doi ani, piloții societății „Lufthansa" au obligația de a

DEdefec-timpul uriașele

• CUM IAU NAȘTE
RE CUTREMURELE ? p°- trivit părerii arhitectului italian Antonio Zimei, infiltrările subterane de apă, care, cu trecerea timpului, cresc in volum, ar putea explica unele mișcări seismice. în momentul impactului cu „artere" de apă analoge, a- cestea provoacă o deplasare, uneori violentă, a diferitelor straturi subterane, punctul de întilnire intre acestea fiind epicentru al cutremurului. După cum relevă Zimei, intensitatea fenomenului depinde de o întreagă serie de factori, începînd cu lungimea și diametrul „arterelor" respective și terminînd cu viteza apei și rezistența solului.

deceniul următor, 80—90 000 hectare de pădure cu o specie nouă de pin (Pinus Contorta). Anual vor fi sădiți 15 milioane de puieți. Planta, adusă din America de Nord, s-a impus atenției silvicultorilor datorită unei calități excepționale — o creștere de 40—60 de ori mai rapidă decît soiurile locale.

• PINUL SALVATOR. Pentru a preveni o evoluție nefavorabilă în economia lemnului, serviciile silvice din Suedia și-au propus să planteze, în

• ATOMUL - FO
TOGRAFIAT. Profesorul Hatsujiro Hashimoto de la Universitatea din Osaka ar fi reușit, după cum relatează presa japoneză, să fotografieze structura internă a unui atom de aur. în cursul experienței sale, savantul japonez a folosit un microscop electronic cu o mare putere de distincție. El a executat 2 000 de fotografii ale unei tăblițe de aur, mărită de 750 000 de ori. Fotografiile cele mai clare pe care le-a obținut le-a mărit din nou de 100 pină la 200 milioane ori. Pe clișeele realizate, afirmă el, se pot distinge clar nucleul atomului, precum și electronii.

L
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Vizita primului ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România, 

Manea Mănescu, în Irak

NAȚIUNILE UNITE

Luări de poziție și propuneri ale României 
în sprijinul făuririi unei noi ordini 

economice internaționale

In pregătirea marelui forum
AL COMUNIȘTILOR VIETNAMEZI

BAGDAD 6 (Agerpres). — Tovarășul Manea Mănescu, prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România, care face o vizită oficială de prietenie în Republica Irak, la invitația vicepreședintelui Consiliului Comandamentului Revoluției. Saddam Hussein, a sosit sîmbătă la Bagdad.La sosire, pe aeroportul capitalei Irakului, primul ministru al guvernului român a fost întîmpinat de vicepreședintele Consiliului Comandamentului Revoluției. Saddam Hussein, de Saadun Ghaidan, dr. Izzat Mustafa și Taha Yassin Ramadhan, membri ai Consiliului Comandamentului Revoluției. Saadoun Hammadi, ministrul afacerilor externe, Naem Haddad, ministrul tineretului. Tayeh Abdul Kerin, ministrul petrolului, Adnan Hussain, ministrul planificării, Ghanem Abdul Jalil, ministrul învă- țămîntului superior și cercetării științifice, Hikmat Ibrahim, ministrul comerțului exterior, Flayeh Hassan Al- Jassem, ministrul industriei și mine-

ralelor, Anwaf Abdul Kader, ministrul municipalităților, alți membri ai guvernului, precum și alte înalte oficialități irakiene.Au fost prezenți șefii misiunilor diplomatice acreditați in Irak.Au fost de față, de asemenea, Abdullah Suleiman Al Khodeir, ambasadorul Republicii Irak in România, Gheorghe Vasile, ambasadorul Republicii Socialiste România în Irak, precum și membrii ambasadei române.După intonarea imnurilor de stat ale Republicii Socialiste România și Republicii Irak, primul ministru al guvernului român și vicepreședintele Consiliului Comandamentului Revoluției au trecut în revistă garda de onoare, aliniată la aeroport.Primul ministru al guvernului român este însoțit de tovarășii Nicolae Ionescu. ministru secretar de stat la Ministerul Comerțului Exterior și Cooperării Economice Internaționale, Cornel Pacoste, adjunct al ministrului afacerilor externe, Ion M. Nico-

lae, adjunct al ministrului industriei chimice, președintele părții române în Comisia mixtă româno-irakiană de cooperare economică, de consilieri și experți.Ceremonia s-a desfășurat într-o atmosferă caldă, prietenească, mărturie a bunelor relații de colaborare reciproc avantajoasă statornicită între Republica Socialistă România și Republica Irak, intre popoarele celor două țări.
*La plecare, pe aeroportul Otopeni, primul ministru a fost condus de tovarășii Gheorghe Cioară. Gheorghe Oprea, Ion Pățan, Angelo Miculescu, viceprim-miniștri, George Macoves- cu, Nicolae Nicolaescu, Emil Nicol- cioiu, Gheorghe Gaston Marin, membri ai guvernului, precum și de alte persoane oficiale.A fost prezent însărcinatul cu afaceri a.i. aj Republicii Irak la București, Rafie Sharif Taka.

NAȚIUNILE UNITE. — Corespondentul nostru transmite : în comitetul pentru problemele economice al Adunării Generale continuă dezbaterile asupra raportului directorului executiv al Organizației Națiunilor Unite pentru Dezvoltare Industrială (ONUDI) referitor la rezultatele activității pe anul în curs și preocupărilor majore ale acestei agenții ale cărei eforturi sint direcționate spre edificarea unei noi ordini economice internaționale.România consideră că sînt necesare măsuri energice din partea tuturor țărilor, în primul rind a celor dezvoltate, pentru aplicarea recomandărilor cuprinse în documentele de la Lima, întrucit numai astfel organizația va putea să-și sporească substanțial contribuția la sprijinirea eforturilor țărilor in curs de dezvol-

tare, vizind progresul industriei lor naționale — a spus reprezentantul țării noastre.Relevind necesitatea urgentării lucrărilor de transformare a acestei agenții a Națiunilor Unite într-o instituție specializată, vorbitorul a arătat că România s-a pronunțat ferm și a acționat pentru reflectarea in actul constitutiv al ONUDI a cerințelor noii ordini economice internaționale și democratizării relațiilor intre state.Vorbitorul a propus ca programul de studii și cercetări inițiat de organizație să servească facilitării transferului de tehnologie către țările în curs de dezvoltare, ameliorării accesului lor la tehnicile moderne pentru a le permite folosirea, in interesul propriei lor dezvoltări, a progreselor științei și tehnologiei contemporane.
SPRIJIN FERM LUPTEI POPOARELOR DIN NAMIBIA 

SI RHODESIA PENTRU AUTODETERMINAREJ

Inlilnirea cu tovarășul Saddam HusseinLa sediul Consiliului Național Irakian a avut loc simbătă după-amia- ză o primă întîlnire de lucru între primul ministru al Guvernului Republicii Socialiste România, tovarășul Manea Mănescu, și vicepreședintele Consiliului Comandamentului Revoluției din Irak, tovarășul Saddam Hussein.Cu acest prilej a fost analizat stadiul relațiilor româno-irakiene . de colaborare și cooperare economică și a avut loc un schimb de vederi asupra unor probleme internaționale actuale.De ambele părți a fost subliniat faptul că în dezvoltarea relațiilor de colaborare și de prietenie dintre cele
DineuVicepreședintele Consiliului Comandamentului Revoluției, tovarășul Saddam Hussein, a oferit simbătă seara un dineu oficial in onoarea primului ministru al Guvernului Republicii Socialiste România, tovarășul Manea Mănescu.Au luat parte membrii Consiliului Comandamentului Revoluției, ai conducerii regionale a Partidului Baas Arab Socialist, miniștri, comandanți de mari unități militare, conducători ai unor instituții centrale de stat, personalități ale vieții culturale și științifice, alte persoane oficiale.Din partea română au participat persoanele oficiale care îl însoțesc pe primul ministru al guvernului în vizita sa în Irak, precum și membrii Ambasadei române din Bagdad.

„Cartea românească 
conteitiparană- 
la BruxellesSub patronajul miniștrilor belgieni ai culturii, Rika de Backer și Henri- Franțois van Aal. la 5 noiembrie s-a deschis, la Biblioteca regală Albert I, din Bruxelles, expoziția „Cartea românească contemporană", care cuprinde aproximativ 700 de volume din cele mai diverse domenii — politic. economic, drept, științe exacte, istorie, filozofie, literatură, artă, cultură.

două țări și popoare un rol de o deosebită importanță l-au avut în- tilnirile și convorbirile dintre secretarul general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, și secretarul general al Partidului Socialist Arab Baas, președintele Consiliului Comandamentului Revoluției din Irak, tovarășul Ahmed Hassan Al-Bakr, in 1974,, precum și convorbirile pe care șeful statului român le-a avut cu tovarășul Saddam Hussein, la București, cu ocazia vizitei sale oficiale in România, în 1975.Primul ministru al guvernului român și vicepreședintele Consiliului Comandamentului Revoluției din
oficialAu fost, de asemenea, prezenți șefii misiunilor diplomatice acreditați în capitala Irakului.în timpul dineului, tovarășii Manea Mănescu și Saddam Hussein au toastat în sănătatea președintelui Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, în sănătatea președintelui Republicii Irak, tovarășul Ahmed Hassan Al-Bakr. pentru dezvoltarea prieteniei și colaborării româno-irakiene, pentru prosperitatea și fericirea celor două popoare. pentru pace și securitate în întreaga lume.Dineul s-a desfășurat într-o atmosferă caldă, de prietenie și cordialitate.

Irak au relevat cu deosebită satisfacție cursul continuu ascendent al raporturilor româno-irakiene, marcat de creșterea schimburilor economice și de inițierea și dezvoltarea unor forme de cooperare reciproc avantajoase, în conformitate cu orientările pe care le-au dat șefii celor două state. A fost subliniată, de ambele părți, dorința de a găsi noi căi și mijloace menite să ducă la lărgirea continuă și la diversificarea cooperării dintre cele două țări. în interesul popoarelor lor. al cauzei păcii și colabprării internaționale.Convorbirile s-au desfășurat în- ' tr-o atmosferă cordială, de deplină sinceritate, ințelegere și respect reciproc.
Depunerea unei coroane 

de floriîn cursul -primei zile a vizitei oficiale de prietenie, pe care o efectuează in Irak, tovarășul Manea Mănescu a depus o coroană de flori la monumentul soldatului necunoscut din Bagdad. în fața monumentului, primul ministru al guvernului român a păstrat un moment de reculegere.La ceremonie au fost prezenți Ibrahim Mohamed Ismail, primarul Bagdadului, Abdullah Suleiman Al Khodeir. ambasadorul Republicii Irak în România, generali și ofițeri superiori, împreună cu primul ministru al guvernului român se aflau persoanele oficiale care îl însoțesc în vizita in Irak, precum și ambasadorul țării noastre la Bagdad.

NAȚIUNILE UNITE 6 — Corespondentul nostru transmite: Luind in dezbateri raportul Comitetului pentru teritoriile neautonome, Adunarea Generală a O.N.U. și-a însușit, cu 102 voturi, 9 contra și 19 abțineri, rezoluția adoptată de aceasta la 22 octombrie, vizînd „activitățile economice străine și alte interese care împiedică transpunerea în viață a declarației asupra acordării independenței țărilor și, popoarelor coloniale, în Rhodesia și Namibia, și in toate celelalte teritorii aflate sub dominația colonială, precum și eforturile de eliminare a colonialismului, apartheidului și discriminării rasiale în sudul Africii".Adunarea Generală — se subliniază ih rezoluție — condamnă cu Ito- tărîre colaborarea unor țări membre ale N.A.T.O. cu Africa de Sud, căreia ii livrează echipament și tehnologie nucleară și militară și Ie cere să se abțină de a mai aproviziona regimul rasist din Pretoria cu tehnica necesară producerii uraniului, plutoniului și altor materiale nucleare, reactoare sau echipament militar.

Rezoluția condamnă, de asemenea, toate guvernele care încalcă sancțiunile obligatorii impuse de Consiliul de Securitate împotriva regimului din Rhodesia și cheamă din nou. toate statele să rupă orice fel de relații economice, financiare sau comerciale cu Africa de Sud.Subliniind faptul că trusturile și monopolurile occidentale continuă să exploateze crîncen resursele materiale și umane ale coloniilor. Adunarea Generală reafirmă dreptul inalienabil al popoarelor din aceste teritorii la autodeterminare și independență, precum și dreptul de a dispune, in propriile interese, de bogățiile lor naturale.Secretarul general al O.N.U. este chemat ca, prin intermediul Oficiului de presă al organizației, să întreprindă o campanie internațională pentru informarea opiniei publice despre jefuirea bogățiilor naturale și exploatarea populației teritoriilor dependente de către monopolurile străine și despre sprijinirea de către acestea a regimurilor rasiste.

HANOI 6 (Agerpres). — La Hanoi au fost date publicității tezele principale ale proiectului Raportului politic al C.C. ai Partidului Celor ce Muncesc din Vietnam, care va fi prezentat la Congresul al IV-lea al partidului.Congresul al IV-lea al partidului, se spune in document, se convoacă în condițiile victoriei depline a luptei poporului vietnamez pentru salvare națională, ale eliberării Vietnamului de sud, în condițiile cînd întreaga țară a devenit independentă, unită și înaintează pe calea spre socialism.Capitolul referitor la problemele
Întîlnire a unor partide 

comuniste 
vest-europene

în scopul apărării intereselor 
muncitorilor din industria 

oțeluluiLUXEMBURG. La Luxemburg se desfășoară intilnirea reprezentanților partidelor comuniste din Belgia, Luxemburg, Franța și R.F.G.. consacrată elaborării programului de luptă comună împotriva tentativelor monopolurilor din producția de oțel de a rezolva dificultățile economice pe seama oamenilor muncii — transmite agenția T.A.S.S.Intilnirea a tost precedată de două consfătuiri pregătitoare ale celor patru partide, la care a fost adoptată hotărirea de a se începe o campanie împotriva concedierilor- în masă, precum și împotriva constituirii de carteluri în industria metalurgică.Cele patru partide cheamă muncitorii din țările lor, precum și din alte țări membre ale Pieței comune să-și intensifice lupta împotriva închiderii uzinelor metalurgice, împotriva concedierilor în masă, pentru instituirea controlului muncitoresc in producție și îmbunătățirea condițiilor de muncă.

economice expune direcțiile și sarcinile celui de-al doilea plan cincinal de dezvoltare a economiei naționale a R. S. Vietnam pe anii 1976— 1980.în domeniul activității externe, se relevă în proiect, Partidul Celor ce Muncesc din Vietnam va acționa în direcția întăririi și activizării solidarității militante și colaborării cu toate țările socialiste, pentru a-și aduce contribuția la restabilirea și întărirea unității mișcării comuniste și muncitorești internaționale, pentru a dezvolta relații speciale cu popoarele frățești ale Laosului și Kampuchici. Partidul va sprijini multilateral lupta popoarelor Asiei, Africii și Americii Latine împotriva imperialismului, colonialismului vechi și nou, discriminărilor rasiale, pentru independență națională, democrație și progres social, va stabili și dezvolta relații normale cu toate țările, independent de orinduire socială, pe baza respectului reciproc, al independenței, suveranității, integrității teritoriale, avantajului reciproc și coexistenței pașnice. _______________________
Obiectivele politice 

ale Angolei expuse de 
președintele Agostinho Netoîntr-un număr special consacrat aniversării independenței Angolei, revista „Afrique-Asie" publică un mesaj al președintelui Agostinho Neto, în care se evidențiază hotărirea fermă a poporului angolez de a construi socialismul în Angola. „Obiectivele noastre prioritare — arată Agostinho Neto — sint, pe plan intern, reconstrucția economică, organizarea partidului, adaptarea aparatului administrativ la noile cerințe. aplicarea principiilor socialiste in economie, iar pe plan extern — continuarea politicii de nealiniere, întâi rirea raporturilor de prietenie șt cooperare cu forțele progresiste ale lumii".

FOTO-ACTUALITATE

SITUAȚIA DIN LIBANSiria a hotărit să plaseze unitățile siriene aflate in Liban Ia dispoziția președintelui libanez, Elias Sarkis — a anunțat Abdel Halim Khaddam, vicepremier și ministru al afacerilor externe.Pe de altă parte, sîmbătă. Beirutul. ca și alte regiuni ale Libanului au fost supuse din nou unui puternic bombardament de artilerie. „Si-

tuația a devenit explozivă pe nu- tneroase fronturi de luptă" — se arată intr-un comunicat radiodifuzat al forțelor fnlangiste reluat de agenția U.P.I. „Schimburi de focuri de artilerie au fost înregistrate in suburbiile Beirutului și în nordul țării. Tensiunea rămine puternică și in sudul Libanului" — preciza comunicatul citat.

„Reducerea potențialului destructiv din Europa 
este de o importanță hotăritoare 

pentru consolidarea destinderii"
Declarația președintelui P.S.D. din R.F.G., Willy BrandtBONN 6.— Corespondentul nostru transmite : Reuniunea reprezentanților statelor participante la Conferința pentru securitate și cooperare în Europa, ce se va desfășura la Belgrad in luna iunie 1977. va trebui să constate ce s-a întreprins in sensul ho,t<jrțvilo.r adoptate in comun și să evidențieze ce ar putea fi realizat in continuare, mai repede și cu consecvență — a declarat președintele: P.S.D. din R.F.G.. Willy Brandt, în cadrul , unei conferințe asupra păcii și securității, organizată la Amsterdam. EI a subliniat că toate popoarele Europei sint interesate să folosească într-o măsură mai mare posibilitățile de colaborare. Este în interest;! tuturor — a continuat el — ca în

domeniile colaborării economice, tehnice și științifice să se facă progrese evidente.Relevind că „adevăratele probleme ale securității au fost abordate doar într-o slabă măsură", Willy Brandt a declarat că o reducere a marelui potențial de distrugere existent, iii Europa „este de o importanță hotă ritoare pentru consolidarea destinderii și instaurarea încrederii reciproce in relațiile dintre state". în context, el a reafirmat necesitatea de a se trece, in cadrul negocierilor asupra reducerii trupelor și armamentelor în Europa centrală, „de la stadiul convorbirilor între experți la stadiul unor negocieri mai concrete și la un nivel politic mai ridicat".
Locul central al expoziției este o- cupat de lucrările tovarășului Nicolae Ceaușescu „România pe calea construirii societății socialiste multilateral dezvoltate".La vernisaj au luat cuvîntul Louis Maniquet, directorul. Direcției relațiilor internaționale din Ministerul Culturii. Martin Wittek. conserVato- rul-șef al Bibliotecii regale Albert i și însărcinatul cu afaceri a.i. al țării noastre la Bruxelles, Dimitrie Stănescu.

SPANIA

Reprezentanții opoziției 
cer restabilirea imediată 
a libertăților sindicaleMADRID 6 (Agerpres). — Reprezentanții opoziției din Spania reuniți in cadrul „Coordonării democratice" au respins, vineri, proiectul guvernamental de reformă sindicală ce urmează să fie prezentat în viitorul apropiat Cortesurilor (parlamentul spaniol). Declarații în acest sefts au fost făcute de lideri ai acestei mișcări- unitare la Santa Cruz de Tenerife, unde a avut loc o reuniune a Comisiei permanente a Platformei Organizațiilor Democratice din Spania.Simon Sanchez Montero, membru al Comitetului Central al Partidului Comunist din Spania, a subliniat „necesitatea urgentă a restabilirii libertăților sindicale, fără nici o restricție". „Este vorba — a precizat el — despre o libertate sindicală organizată de înșiși oamenii muncii".Puncte de vedere în același spirit au exprimat și ceilalți reprezentanți ai formațiunilor cuprinse in „Coordonarea democratică", între care membri ai partidelor socialist popular și socialist muncitoresc spaniolȘapte militanți ai Comisiilor muncitorești au fost arestați — s-a anunțat la Barcelona. Ei au fost acuzați de a fi deținut manifeste conținind apeluri la grevă.
Abrogarea unor legi 

anacroniceDecretul-lege spaniol din 23 iunie 1937 care califica drept „trădătoare de patrie" provinciile basce Biscaia și Guipuzcoa a fost abrogat printr-un decret al regelui Juan Carlos, transmite agenția France Presse.Decretul-lege din 1937 anula, de asemenea, o serie de avantaje fiscale acordate in cursul secolului al XIX-lea Adunării Țării Bascilor.Hotărîrea de a anula decretul-lege fusese luată în cursul ședinței Consiliului de Miniștri din 29 octombrie anul acesta, precizează A.F.P.

agențiile de presă transmit:

In Tailanda. autoritățile continuă acțiunile represive antipopulare. închisorile fiind pline, la ora actuală, cu militanți ai forțelor de stingă, in general cu persoane cu vederi democratice. în același timp, se desfășoară campania de distrugere a literaturii progresiste, mii și mii de cărți considerate „subversive" fiind adunate și arse — așa cum se vede in imagine — pe străzile și în piețele orașelorFirmele multinaționale și practicile neocolonialiste în domeniul sanitar
0 COnsfâtuilS a conducătorilor editurilor de partid din Bulgaria, Cehoslovacia, R. D. Germană, Mongolia, Polonia, România, Ungaria și U.R.S.S. a avut loc, intre 1 și 5 noiembrie, la Varșovia. Din țara noastră a participat prof. Valter Roman, membru al C.C. al P.C.R.. director general al Editurii Politice. S-a făcut un schimb de informații și de experiență cu privire la editarea manualelor pentru invățămin- tul de partid, a literaturii social-po- litice.
Decorare. După cum anufttă agenția T.A.S.S.. cosmonauții sovietici Viaceslav*  Zudov și Valeri Roj- destvenski au fost distinși cu titlul de „Erou al Uniunii Sovietice" pentru realizarea misiunii spațiale la bordul stației cosmice „Soiuz-23". Ei au primit, de asemenea, titlul de „Pilot cosmonaut al U.R.S.S.".
Primul ministru al Sri 

Lanka, SIrimavo Bandaranaike, a sosit la Kuala Lumpur într-o vizită oficială de patru zile, pentru convorbiri cu premierul malayeziăn, Datuk Hussein Onn. Agenda cuprinde probleme privind mișcarea nealinia- ților și eforturile statelor in curs de dezvoltare în direcția stabilirii unor preturi adecvate la materiile prime.
0 reuniune la nivel înalt a celor cinci state vecine cu Rhodesia — Angola, Botswana, Mozambic. Tanzania și Zambia — s-a desfășurat la Dar es Salaam. A fost examinată situația creată în această regiune a Africii prin invazia trupelor regimului rasist de la Salisbury in Mozambic. într-o declarație, participant» condamnă cu vehemență raidurile rhodesiene în Mozambic. subliniind că „aceste acte de provocare și agresiune constituie o parte integrantă a strategiei generale imperialiste împotriva forțelor independente și democratice din Africa. Recenta escaladare a atacurilor și provocărilor demască adevăratele intenții ale -regimului de la Salisbury, de a ciștiga timp și de a abate atenția de la problema principală, care constă in transferul puterii către majoritatea de culoare și obținerea independenței". Cele cinci state reafirmă „angajamentul lor total de a sprijini lupta armată pentru eliberarea statului Zimbabwe".

Președintele R.P.D. Co
reene, ^im If Sen, a primit delegația guvernamentală a Republicii Ciad, condusă de Kamougue Wadal Abdelkader. membru al Consiliului militar suprem și ministru al afacerilor externe și cooperării. A avut loc o convorbire consacrată analizării unor probleme de interes comun.

Negocieri greco-turce. A- flat la Paris, unde participă la convorbirile greco-turce in problema drepturilor de survolare a Mării Egee de către avioanele celor două țări, ministrul afacerilor externe a) Turciei, Ihsan Sabry Caglayangil. a confirmat că aceste negocieri „se află pe calea cea bună", răspunzind astfel unor întrebări ale ziariștilor, la sediul Asociației presei diplomatice din capitala Franței.
Banca Mondială a «wu» că va emite două noi împrumuturi, totalizînd 500 milioane dolari. Cele două împrumuturi, unul pe termen scurt, celălalt pe termen lung, sînt destinate să finanțeze operațiunile generale ale Băncii.
Declarația comună bra- 

zîliano-peraană, semnată da președinții Francisco Morales Bermudez și Ernesto Geisel la încheierea convorbirilor lor, reafirmă adeziunea celor două țări la principiile înscrise în Carta O.N.U., subliniind necesitatea soluționării pașnice a controverselor. Totodată, declarația relevă dorința celor două țări de a-și uni eforturile, alături de alte state, in lupta pentru instaurarea unei noi ordini economice internaționale.
La Palatul Națiunilor din 

Algol s-au deschis> simbătă, lucrările Conferinței naționale, consacrată pregătirii variantei finale a proiectului de Constituție a Republicii Algeriene Democratice și Populare.
Uraganul care s-a abătutvineri asupra unor regiuni ale Afri- cii de Sud s-a soldat cu doi morți și 70 de răniți. Cel mai puternic a- fectate au fost orașele Trompsburgși Hanover.

220 milfoane de tone de 
cereale au fost rec°itate> pma iu 1 noiembrie, în U.R.S.S., strîngerea recoltei de porumb și de orez con- tinuind în regiunile sudice ale țării. Pină la aceeași dată, in depozitele statului au fost predate 91,7 milioane tone de cereale, mai mult decit in oricare an anterior.

Președintele Gerald Ford 
și succesorul său, Jimmy 
Carter vor avea ia Casa Albă, la sfîrșitul acestei luni, o întrevedere consacrată examinării problemelor privind transmiterea prerogativelor de șef al statului. Acest proces urmează să se încheie prin instalarea noului președinte la Casa Albă, la 20 ianuarie 1977.

Convorbirile bulgaro-e-
giptene au fost consacrate examinării relațiilor bilaterale, precum și unor probleme internaționale actuale, se spune în comunicatul dat publicității la încheierea vizitei oficiale a lui Ismail Fahmi, vicepremie- rul și ■ ministrul egiptean al afacerilor externe, la Sofia. Părțile s-au pronunțat pentru reluarea cit mai grabnică a Conferinței de la Geneva pentru pace în Orientul Apropiat, cu participarea tuturor părților interesate, inclusiv a Organizației pentru Eliberarea Palestinei.

Numărul șomerilor din 
R.F.G. era la stirșitul lunii octombrie de 943 700 de oameni — a a- nunțat președintele Oficiului Fedei-al de Muncă. Josef Stingi. O creștere serioasă, de aproape 50 la sută, s-a înregistrat în cursul ultimei luni în ce privește numărul șomerilor parțiali. care s-a ridicat de la 93 500 in septembrie la 139 000 în octombrie.

INSULA DOMINICA 
VA DEVENI 

INDEPENDENTAAnul viitor, insula Dominica (situată în bazinul Mării Caraibilor) va deveni independentă, a declarat in cursul unui miting primul ministru Patrick John. El a subliniat că independența politică a insulei va crea noi condiții economice, sociale și culturale, negate în perioada colonială, și a chemat locuitorii insulei să acționeze pentru depășirea dificultăților din perioada ulterioară proclamării independenței.
★Insula Dominica este situată în estul bazinului Mării Caraibilor între Guadelupa și Marti- nica, are o suprafață de 752 kilometri pătrați și o populație de 74 000 locuitori.

Președintele Franței, Va- lery Giscard d’Estaing, va avea la 11 și 12 noiembrie convorbiri cu primul ministru britanic, James Callaghan — a anunțat la Paris un purtător de cuvînt prezidențial.
Intr-o conferință de presă organizată la Buenos Aires, secretarul general al Confederației lucrătorilor din comerț, Florencio Carranza, a declarat că „toate posibilitățile de sacrificiu ale oamenilor muncii argentine™ în materie de salarii au fost epuizate". „Este rîndul patronatului — a spus el — să-și aducă partea de sacrificiu solicitată de guvern pentru depășirea actualelor dificultăți din economie".
Creșterea prețurilor călă- toriilor pe calea ferată din Japonia cu 50 la sută a fost anunțată sîmbătă la Tokio.

Dezvoltarea comerțului Portugaliei 
cu țările socialiste

Valoarea schimburilor comerciale dintre Portugalia și țările socia
liste a crescut de la 2 miliarde escudos, in primul semestru al anului 
1975, la 3.9 miliarde escudos in aceeași perioadă a anului 1976 — trans
mite din • Lisabona, agenția A.N.O.P. importurile portugheze din ță
rile socialiste au crescut. in aceeași perioadă, de la 1,4 miliarde escudos 
la 2.4 miliarde. Exporturile au crescut de la 480 milioane escudos la 
1,3 miliarde escudos.

U.R.S.S. și România — precizează agenția — se află pe primele 
locuri in comerțul Portugaliei cu țările socialiste.

Un antibiotic, comercializat sub numele de acromicină, prezintă o serie de proprietăți... geografice interesante. Să ne explicăm. în Mexic, prospectul care il însoțește il recomandă, in mod expres, pentru tratarea amigdalitei. In Argentina este recomandat, potrivit indicațiilor din prospect, pentru tratarea meningitei, iar in Brazilia este prezentat ca un remediu universal !Caracterul atit de contradictoriu al indicațiilor în legătură cu medicamentul în cauză, în funcție de diferite meridiane lâ- tino-americane, nu constituie o întîm- plare izolată. Plasarea unuia și aceluiași produs în țări diferite. atribuindu-i-se proprietăți care, adesea, se bat cap în cap, este o practică frecventă a marilor companii multinaționale din industria farmaceutică ce operează în această zonă. Potrivit rezultatelor unui studiu întreprins de dr. Milton Silberman, de la Universitatea din California. în dorința obținerii unui profit maxim, societățile multinaționale din domeniul farmaceuticii exagerează deliberat calitățile atribuite medicamentelor desfăcute pe piața latino-ameri- cană, reduc numărul contraindicațiilor. ba chiar pun în vînzare medicamente interzise sau în fază de experimentare în tara de ori vine.„Sînt bani cîștigați cu prețul sănătății multor oameni" — a declarat omul de știință, denunțînd folosirea și prescrierea, fără nici un fel de discernă - mint, a medicamentelor în America Latină Este dificil, a continuat el. de calculat cu precizie prețul pe care pacienții din țările latino-americane sînt o- bligați să-l plătească pentru asemenea me

dicamente. Nu este vorba de prețuri in pesos, colonii sau quetzals (monezi locale — n. r.), ci de tulburări funcționale grave, leziuni sau chiar decese".Silberman împreună cu doi asistenți au făcut investigații în 11 țări latino-americane pentru a compara indicațiile referitoare la opt grupe de medicamentele. cuprinzind 40 de produse puse aici în vînzare, cu indicațiile din prospectele ce acompaniază aceleași medicamente în Statele Unite — unde legea obligă pe fabricanți să garanteze
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siguranța medicamentelor pe care le produc. Citeva exemple ale acestor investigații sint semnificative pentru „concepția" tipic colonialistă în care acționează respectivele societăți : medicamentul „Winstrol" (vindut în Brazilia sub numele de „Winthrop") este recomandat persoanelor anemice pentru mărirea poftei de mîncare, fortificarea organismului și creșterea în greutate. In S.U.A., firma producătoare („Sterling Drug") admite că. la unii copii, administrarea medicamentului poate întrerupe creșterea normală : în schimb, în Brazilia, ca și în Mexic și Columbia, nu se fac nici un fel de referiri la aceste riscuri. Luat în cantități mari, tranchilizantul „Stela- zine", produs de firma ..Smith Klincet French", poate provoca tremurul permanent al buzelor, limbii, miinilor, picioarelor, afectează vorbirea. Pacienții din S.U.A. sînt avertizați contra acestui pericol ; în schimb, celor din America La

tină nu li se suflă o vorbă.„Sînt doar citeva exemple dintr-o lungă listă care, in fapt, include zeci și sute de alte medicamente care au invadat țările latino-americane. periculozitatea lor fiind cu atit mai mare cu cit. din lipsa de medici și din lipsa unui control asupra desfacerii produselor farmaceutice, -poluarea medicamentoasă» face tot mat multe victime — scrie ziarul brazilian «OPI- NAO». Noutățile — de fapt asocieri de substanțe similare, in special de antibiotice — prezentate ca remedii universale, cele mai multe cu efecte nocive asupra organismului, nu sînt altceva decît noi modalități de sporire a beneficiilor" — continuă același ziar. Numai in acest an, a- rat.ă la rîndul său „JORNAL DO BRASIL". cifra de afaceri a medicamentelor desfăcute în această țară va atinge, potrivit estimărilor, 11 miliarde de cruzeiros (aproximativ un miliard' de dolari).Mișcarea împotriva speculei cu sănătate, cum este denumită în țările latino-americane campania întreprinsă împotriva activității societăților multinaționale din domeniul farmaceuticii, a căpătat forme diferite, de la studii de natura celui citat mai sus și pină la crearea unor comisii parlamentare, cum este cazul în Brazilia. Presa de pe continentul lati- no-american Susține a- ceastă campanie publici nd aproape zilnic pagini în care sînt denunțate abuzurile șl incorectitudinile săvîr- șite de giganții industriei farmaceutice, a- vertizînd populația a- supra riscurilor pe care le comportă medicamentele produse de aceștia.
V. PAUNESCU

Rio de Janeiro
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