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CREȘTEREA EFICIENȚEI ECONOMICE
sarcină prioritară, cauză a tuturor

„Este necesar ca problemele eficienței economice sa stea mult mai 
mult în atenția organelor 
ministerelor, centralelor și

și organizațiilor de partid, a conducerilor 
întreprinderilor, a tuturor oamenilor muncii".

NICOLAE CEAUȘESCU

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
a primit pe ambasadorul Republicii Socialiste CehoslovacePreședintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a primit, luni după-amiază, pe Miroslav Sulek, ambasadorul Republi

cii Socialiste Cehoslovace la București, în vizită de rămas bun, cu ocazia încheierii misiunii sale tn țara noastră.
Cu acest prilej, a avut loc o convorbire care s-a desfășurat într-o atmosferă cordială, prietenească.

La invitația tovarășului Nicolae Ceaușescu,
tovarășul Leonid llici Brejnev

secretar general al Comitetului Central al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice

va face o vizită de prietenie în țara noastrăLa invitația tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, tova
rășul Leonid llici Brejnev, secretar general al Comitetului Central al Partidului Comunist al Uniunii So-

vletice, va efectua o vizită de prietenie în țara noastră, în a doua jumătate a lunii noiembrie a.c.

Cuvintarea tovarășului Nicolae Ceaușescu la Plenara C.C. al P.C.R. din 2—3 noiembrie a.c., hotărîrea adoptată de plenară, ca și planul pe anul 1977 situează în centrul preocupărilor organelor și organizațiilor de partid, ale tuturor organelor economice. ale tuturor colectivelor unităților productive sarcina ridicării eficienței economice la un nivel superior, ca un obiectiv de prim ordin al întregii activități economice, Ca o problemă esențială pentru dezvoltarea necontenită, economică și socială a țării. Cu toții sintem interesați și este necesară cu atît mai mult concentrarea eforturilor pentru creșterea eficienței în toate unitățile economice, in toate, sectoarele de activitate, întrucit de aceasta depind în mod hotărîtor creșterea mai rapidă a venitului național, asigurarea de resurse sporite atît pentru dezvoltarea in ritmuri susținute a economiei, cît și pentru ridicarea nivelului de trai al poporului.Indiscutabil, în condițiile unei economii dinamice, moderne, cum este economia României, dezvoltarea în ritmurile inalte stabilite nu poate fi înțeleasă numai sub latura sa cantitativă, importantă, desigur, ci mai ales sub aspectul calitativ, de eficientă — care înseamnă, de fapt, fructificarea cu maximum de rezultate economice a potențialului tehnic, material și uman de care dispune țara noastră. Tocmai de aceea, plenara Comitetului Central al partidului cheamă organele și organizațiile de partid, conducerile ministerelor, întreprinderilor și centralelor, pe toți oamenii muncii să desfășoare acțiuni energice, perseverente, hotărîte pentru a se obține producții tot mai mari, sporuri tot mai importante de venit național pe seama reducerii accentuate a cheltuielilor de producție și, în primul rînd, a celor materiale, creșterii productivității muncii, gospodăririi cu înaltă responsabilitate a tuturor capacită-

resur-ților de producție, a tuturor selor materiale și financiare.Desigur, dotarea tehnică modernă, caracteristică marii majorități a unităților economice din țară, resursele materiale avute în vedere la fundamentarea sarcinilor de plan, reglementările legale in vigoare, precum și măsurile adoptate de conducerea partidului și statului pentru mai buna organizare a activității in toate

cheltuielilor de producție, limitarea la strictul necesar a consumurilor de materii prime, materiale, combustibili și energie, eliminarea oricărei forme de risipă, valorificarea superioară a mijloacelor tehnice și materiale nu este numai o sarcină de plan, ci o necesitate economică obiectivă, de înfăptuirea căreia depinde în măsură hotărîtoare bunăstarea noastră a tuturor. Din șirul nume
Să înfăptuim cu perseverență hotăririle

plenarei C.C. al P.C.R„
să răspundem prin bune rezultate îndemnurilor 

secretarului general al partidului
ramurile economiei, în toate domeniile, de la cercetare la producție, asigură premisele desfășurării in anul viitor a unei activități economice calitativ superioare, ridicării eficientei producției in ritmuri înalte. Dar. așa cum a subliniat la plenară secretarul general al partidului, înfăptuirea obiectivului ridicării accentuate a eficienței economice depinde nemijlocit de eforturile fiecăruia și ale tuturor — muncitori, ingineri, tehnicieni, specialiști, cadre de conducere — depuse la locurile lor de muncă, de spiritul de inițiativă și gindirea lor creatoare, revoluționară cu care acționează pentru îndeplinirea acestei sarcini prioritare.Cu toții trebuie să înțelegem că obținerea unei producții tot' mai mari prin reducerea pe toate căile a

roaselor exemple care pot argumenta această idee reține atenția, de pildă, faptul că, dacă in toate unitățile care consumă metal, greutatea acest sută, putea turismeelectrice. 400 000 frigidere, 20 000 televizoare, 500 000 aspiratoare de praf, 30 000 autocamioane și 40 000 tractoare. In plus, pentru țara noastră, care, așa cum se știe, are resurse limitate de materii prtme și materiale, folosirea cu randament superior, cu eficiență ridicată a resurselor materiale de care dispunem înseamnă, totodată, însemnate economii valutare.Desigur, o eficiență superioară în-

produselor s-ar reduce in cincinal cu numai 1 ladin metalul economisit s-ar fabrica 50 000 de auto-de oraș, 600 000 radiatoare

seamnă nu numai folosirea rațională a resurselor și economii la cheltuielile materiale, la costurile de producție, ci și o productivitate a muncii cit mai ridicată. Planul pe anul viitor prevede că, pe seama creșterii productivității muncii, trebuie să se obțină circa 80 la sută din sporul producției industriale. Calculele arată, bunăoară, că, la nivelul anului 1977, sporirea cu numai un singur procent a productivității muncii în industria republicană înseamnă o producție suplimentară de 6.2 miliarde lei, ceea ce — pornind de la productivitatea muncii prevăzută să se obțină pe o persoană — echivalează cu producția ce urmează a fi realizată de peste 22 000 de angajați.Cum poate și trebuie să fie înfăptuită această sarcină majoră — sporirea accentuată a eficienței economice — stabilită de plenara C.C. al P.C.R., de planul pe 1977 ? Și in a- ceastă privință găsim prețioase orientări in cuvintarea secretarului general al partidului la plenara Comi- tetului Central, in hotărîrea plenarei, precum și în prevederile planului național unic pe anul viitor. Este vorba, între altele, de participarea in mai mare măsură a creației științifice șl tehnologice proprii la înnoirea și modernizarea producției, la reducerea consumurilor materiale, la valorificarea superioară a resurselor interne de materii prime și materiale, la realizarea unor produse de înaltă calitate, cu performanțe tehnico- economice superioare, și scurtarea, în aceste scopuri, a ciclului cerce- tare-proiectare-producție. Totodată, în unitățile de producție trebuie să se adopte măspii Rfintru gospodărirea rațională, eficientă a resursei lor materiale alocate prin plan. în condițiile unui regim sever de economii, avindu-se în pectarca riguroasă a normelor devedere res-
(Continuare în pag. a IV-a)

Din noul peisaj al orașului Baia Mare

••

Realizarea planului de export
A

ZIARUL

obiectiv al muncii de partid
La recenta plenară a C.C. al P.C.R., în cadrul dezbaterii unor documente de asemenea însemnătate ca legile privind Planul național unic de dezvoltare economico-socială a țării pe anul 1977, bugetul pe anul viitor, s-a pus un accent deosebit pe necesitatea realizării sarcinilor de comerț exterior. Din intreaga desfășurare a dezbaterilor s-a cristalizat cu toată claritatea ideea, mai de mult și cu insistență subliniată de tovarășul Nicolae Ceaușescu, că îndeplinirea obligațiilor în sfera comerțului exterior, în domeniul exportului și importului trebuie înțeleasă și privită ca o importantă sarcină de partid, în acest spirit s-a cerut organelor și organizațiilor de partid să urmărească îndeaproape toate laturile și aspectele de care depinde realizarea optimă a planului. „Este necesar — a subliniat secretarul general al partidului — să luăm măsuri hotărîte pentru a asigura realizarea în întregime a sarcinilor de comerț exterior, atit în ce privește exportul — in primul rind în ce privește exportul — cit și în ce privește importul... Insist încă o dată asupra necesității ca ministerele, comitetele județene de partid, care dispun de comisii speciale pentru comerț exterior, toate organismele economice de sinteză să acționeze cu mai multă răspundere, urmărind zilnic realizarea programului de export".Din indicațiile secretarului general al partidului reiese cu claritate caracterul complex și cuprinzător al acestei sarcini de partid, care privește nemijlocit nu numai activitatea co

muniștilor, a organizațiilor din unitățile și instituțiile de comerț exterior, ci și a comuniștilor din întreprinderile productive, de cercetare, din institutele de proiectări, de inginerie tehnologică etc. Așa cum s-a evidențiat în lucrările plenarei, spiritul de responsabilitate comunistă trebuie să-și găsească expresia în realizarea întocmai a contractelor la care ne-am angajat, buna conlucrare între

Ion CIRCEI
prim-secreîar al Comitetului județean Prahova al P.C.R.

întreprinderile cooperante pentru a se asigura promptitudinea livrărilor, onorarea la timp și în condiții de calitate ireproșabilă a fiecărui contract, fără a se trece cu vederea nici cel mai mic detaliu.Iată contextul în care se înscriu sarcinile importante ale județului nostru pe acest tărim, înțelegînd că — așa cum pe bună dreptate sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu — realizarea exportului determină crearea condițiilor pentru asigurarea importurilor de care avem nevoie. Șintem, deci, cu toții conștienți că depinde într-o bună măsură de hotărîrea cu care acționează colectivele prahovene, mobilizate și îndrumate de organizațiile de partid, ca economia națională să poată primi la timp și importurile care îi sint necesare.în legătură cu sarcinile de comerț exterior ce revin industriei jude

țului, putem arăta că pe primele 10 luni din 1976 planul de export pe județ a fost depășit cu aproape 15 la sută, numeroase unități livrind cantități suplimentare față de contractele inițiale. De exemplu, valoarea utilajelor și instalațiilor petroliere livrate pește prevederi de către harnicul colectiv al întreprinderii „1 Mai“-Plo- iești se ridică la mai mult de 60 milioane lei-valută, existînd condiții ca pină la sfirșitul anului să sporească aceste succese.Realizarea sarcinilor de plan la export constituie o preocupare permanentă a comitetului județean, a conducerilor u- nităților economice, a organelor și organizațiilor de partid, care examinează atent toate aspectele realizării producției destinate exportului, de la elaborarea documentației și pină la expediere. Aceasta este o sarcină deosebit de complexă și de mare răspundere, întrucit întreprinderilor din județ Ie revine datoria de a realiza aproape. 14 la sută din exportul țării, în numeroase unități economice, cum sint întreprinderea „1 Mai" Ploiești, întreprinderile textile „Dorobanțul" Ploiești și „Intex“-Păulești, ponderea producției pentru export este foarte ridicată.Desigur, asigurarea realizării unor asemenea cerințe mari ale economiei naționale implică o muncă organizatorică și politico-educativă concretă, de zi cu zi. în lumina hotăririlor Congresului al XI-lea al P.C.R., a documentelor Con-
(Continuare in pag. a V-a)

DE AZI

Educația tineretului este o preocupare foarte veche. Pe cît de veche, pe atit de importantă și tocmai de aceea atît de preocupantă și azi. Importanță subliniată de toți cunoscătorii și de toți cei investiți cu nobila misiune de educatori. De la Cicero, care afirma pe buna dreptate că nu există mai mare cinste, dar și răspundere pentru educatori decit educarea tineretului spre folosul patriei, și pină în zilele noastre, cind, firește. înțelegem în chip diferit conținutul educației, în raport de vreme și, deci, de concepții.Preocupare pe deplin explicabilă, dacă nu ignorăm mutațiile spectaculoase din societatea contemporană, din școala contemporană. Școala și educația fiind îndatoriri față de societate, față de pretențiile și nevoile ei, se cere din partea noastră un continuu efort de modelare și, prin modelare, de integrare organică, armonioasă și echilibrată a școlii in societate; iar educația se cere fertilizată de concepția cuprinsă in triada: învățămint-cer- cctare-producție. Educație pentru astăzi și,

Aspect din secția preparație a Filaturii de lînd pieptânatâ din Miercurea-Ciuc

PROGRAMUL
PRIVIND APROVIZIONAREA POPULAȚIEI CU PRODUSE AGROALIMENTARE Șl BUNURI 
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DE PLENARA C.C. AL P.C.R. DIN 2-3 NOIEMBRIE
— SINTEZĂ — PAGINA A III-A

La 1 martie 1975 intra in funcțiune pe platforma industrială a Botoșanilor întreprinderea „Electrocon- tact". Era, altfel spus, „mărțișorul" pe care străvechiul oraș din nordul tării și-l punea la piept intr-un gest delicat și frumos, ca un simbol niciei oamenilor aceste meleaguri rapid și intens la nică dezvoltare industrială.Cine vizitează această u- nitate industrială rămîne impresionat de modernitatea arhitectonică, de admirabila ei echipare tehnică, de modul armonios și cursiv in care se desfășoară procesul fabricației, dar mai ales de tinerețeg celor ce lucrează aici. Media de vîrstă a muncitorilor este 22 de ani. fără a socoti cei peste o mie de elevi ai școlii profesionale.Nu intenționez să descriu nimic din complicatul proces de fabricație a suban- samblelor pentru locomotivele diesel-electrice. a co- fretelor AG (antigrizv.toa- se) pentru întreprinderile miniere sau a celor peste 150 de produse și repere pentru realizarea cărora a- ceastă întreprindere tînără își ____ .. . 'de zi. întimplarea a făcut să aci neri aflati la primele lor săptămîni de producție, la

al vred- de pe.. chemate o puter-

consacră activitatea ziîntîlnesc și să cunosc un mănunchi de ingi-
Rubricile noastre :
VALUL NAȚIONAL 
DIN INSTANȚĂ ÎN 
FAPTUL DIVERS;
DENI ; DE LA CORESPONDENȚII NOȘTRI

primii pași pe care ei îi schițează pe drumul profesiei, astfel încît îmi ofereau fără să știe tema unui reportaj pe care de mult aș fi dorrt să-l scriu.Iat-o pe Lidia Epuraș, tehnolog-chimist, absolventă a Institutului politehnic din Iași. Are 25 de ani. Nu va uita niciodată că prima zl de lucru aici a fost 18 august 1976. S-a născut la Botoșani. La Botoșani a făcut studiile liceale. Era

deosebește destinul de al colegei sale. Are 24 de ani. A terminat institutul tot la Iași in vara acestui an. S-a angajat la „Electrocontact". Prima zi de muncă în profesie : 7 august ’76. Subin- ginerul Gheorghe Sandu își amintește, că la 25 august a încasat prima retribuție și că a băut o bere cu colegii la braseria din parcul Eminescu. în aceeași zi și soția sa (subingi- neră la „Flamura roșie") a
W MĂRȚIȘOR 
LA BOTOȘANI

elevă Ia liceu cînd a văzut primele săpături și construcții pe platforma industrială a orașului. Se gîn- dea de pe atunci că va veni o zi cînd va lucra într-una din întreprinderile noi ale Botoșanilor. La 10 septembrie a luat prima retribuție și cind s-a întors acasă, cu ochii înlăcrimați de fericire și mîndrie, n-a uitat să aducă mamei și tatălui ei cite un mic dar.Nici inginerul Aurel Tinichigiu, tehnolog la atelierul de proiectare, nu își
PRELIMINARII LA FESTI- 
„CÎNTAREA ROMÂNIEI- ; 
FAȚA OPINIEI PUBLICE ; 
SPORT ; DE PRETUTIN-

deopotrivă, pentru mîi- ne. Educație prospectivă, neuitînd însă că viitorul se făurește în prezent și se întemeiază pe prezent. Prezentul — cu fața spre viitor. Să pregătim, deci, tineretul avînd permanent in minte chipul României viitoare. Cu atît mai mult

aceea se cuvine, cu a- ceea'și neceSitate, o intuiție prospectivă atit din partea educatorilor, cit și a celor educați. După cum cu a- ceeași necesitate se cuvin eforturi mari și multe, conștiente și conștiincioase din partea educatorilor pentru a se înarma ei înșiși

adus acasă prima retribuție. Colegi de grupă in facultate, s-au căsătorit încă din vremea studenției. Sub- inginerul Costache Bompa are 22 de ani. S-a născut la Stîncești (comuna Mihai Eminescu) și lucrează in Botoșani, dar locuiește acasă, în peisajul care nu încetează să evoce, ca o metaforă vie, lirica eminesciană. Tot în luna august, ca și ceilalți colegi ai săi, a fost angajat la „Electro- contact".Oricît încerc să descopăr din spusele lor afirmarea unei emoții cit de mici, nu reușesc. Am în fața mea un grup de tineri care impresionează prin echilibru sufletesc și prin absența oricărui mister profesional, întreprinderea ie era cunoscută din lunile de practică studențească, mașinile și utilajele nu prezentau de mult pentru ei nici un secret tehnic. Pentru ei n-a existat nici o clipă viitorului “ nici
a doua îndatorire a lui este de a se pregăti pentru a prein- timpina bine înarmat exigențele societății. Altfel, izbînda e îndoielnică, cu neputință.Este o îndatorire față de societate, de țară, de popor, de partid. care nu precupețesc nici un efort, nici

„șocul (nici apropiat, depărtat), datorită in
ri legătura firească între trecut, prezent și viitor, între ceea ce a creat mai de valoare trecutul și ceea ce creează mai de seamă prezentul — temei trainic pe care se va răzima viitorul.De aici izvorăște o altă îndatorire, a educatorilor și a celor e-

Voință, știința și conștiință
cu cît investigațiile prospective au ajuns la concluzia că pină in anul 2000 jumătatea profesiunilor de astăzi vor fi înlocuite cu altele noi, pretinse de mutațiile petrecute in societate. De aceea, se cuvine ca școala să pregătească tineretul in vederea adaptării sale cu ușurința cuvenită la asemenea prefaceri.Educația îngustă și Îngustată de neînțelegerea sau de înțelegerea greșită a perspectivei de viitor din partea educatorilor poate constitui piedica cea mai importantă în viziunea despre viitor a tineretului. De

însemnări de acad. Ștefan PASCU

mai întîi cu viziunea viitorului. Altfel, educatorii se pot face vi- noVați față de generația tînără, față de societatea noastră ; societatea noastră nu-și încetinește mersul ca să-i aștepte pe cei în- tirziați sau prea faceți in gindire și acțiune. Aceeași îndatorire se pretinde tineretului : mai întîi să fie conștient de mersul impetuos al societății, apoi de necesitatea a- linierii lui la cadența alertă a marșului spre viitor. Fiind un tineret conștient, cea de

un sacrificiu pentru a asigura tineretului o educație superioară, cea mai bună pentru zilele de azi și pentru zilele de miine. Este o îndatorire patriotică fa accepțiunea înaltă a noțiunii, așa cum a fost înfățișată magistral și emoționant de tovarășul Nicolae Ceaușescu la Congresul educației politice și al culturii socialiste. Secretarul general al partidului a arătat limpede cît de importantă, cît de nobilă este îndatorirea 
de a Întreține și întă-

ducați : de a asigura evoluția ascendentă a societății, potrivit legii dialectice care a- rată că „ceea ce e mai pe urmă e superior celui ce l-a precedat". O meditare mai adîncă, responsabilă, a educatorilor și a celor educați, o acțiune îngemănată a generațiilor vor putea să înfăptuiască acest obiectiv, vor afirma noul, inlăturînd mentalitățile vechi și învechite, învestind educația cu substanța calitativă pe care însuși idealul națiunii noastre socialiste o cuprinde și o pretinde. El o cuprinde, o pretinde și o asigu

primul rînd climatului educativ realizat, atît in liceu cit și în facultate, prin legarea strînsă a învățămîn- tului cu producția.Al doilea adevăr pedagogic pe care îl certifică tinerii absolvenți pe care i-am cunoscut la Botoșani este acela al responsabilității profesionale. Chiar directorul întreprinderii „Electrocontact", tovarășul inginer Dumitru Ciocan, este foarte tinăr. Aproape toți inginerii conducători de sectoare, secții, ateliere și servicii au trebuit să primească... derogări de vechime spre a putea fi încadrați în posturile respective. Dar absolut toți dovedesc spirit creator, inițiativă și pricepere, învă- țînd arta responsabilă a conducerii în același ritm rapid in care s-a ivit și a crescut întreprinderea lor. E destul să-i privești in timp ce lucrează, discu- tind calm, argumentat și in cea mai perfectă cunoștință de cauză, aplecați asupra unui desen tehnic ori asupra unui agregat nou fabricat, e destul să-i observi cît de in largul lor se simt în acest univers industrial concentrat între pereții înalți ai halelor, pentru ca orice urmă de neîncredere să dispară. Ești fericit de fericirea lor, ești .mîndru de orgoliul lor reținut și abia disimulat sub aerul de maturitate pe care îl afișează și înțelegi că o întreprindere de aceste proporții este pe mîini pricepute, pe mîinile unor tineri bine pregătiți de societatea socialistă. La urma urmei, oare nu chiar mărțișorul care a marcat prima zi de viață a întreprinderii „Electrocontact" este simbolul primăverii și al tinereții ?
Petru VINT1LA

ră în activitatea concretă comună, în relațiile pe care le statornicește între oameni ; o cuprinde in postulatul activității deopotrivă științifice și productive, etice și estetice, menită să potențeze capacitatea și forța creatoare a inteligenței umane. A- cest postulat subliniază cu pregnanță răspunderea față de societate, de patrie și popor. Și trebuie subliniat că voința de faptă -a celor ce vor să realizeze asemenea imperative sociale este condiția sine aua non a reușitei.Dar voința singură nu ajunge. Ca să poți multe, nu e de ajuns să vrei tare, ci trebuie să știi mult și bine. De aceea, vechea înțelepciune, rostită de marii umaniști ai secolului al XV-lea prin cuvintele Știință și Conștiință, se cuvine îmbogățită cu alta, care s-ar putea cuprinde în triada : Voință — Știință — Conștiință. înțeleasă ca un ideal de gindire și simțire, de muncă, această triadă este, credem, podoaba cea mai de preț pentru e- ducatori și pentru cei educați, pentru orice om adevărat al societății noastre socialiste.
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CONTINUĂ CU BUNE REZULTATE

a consu- îndeosebi, Pînă în județene, întreprins circa 100

CRAIOVA. Pe baza indicațiilor date de conducerea partidului, pe toate șantierele de investiții din județul Dolj se desfășoară in prezent, sub directa îndrumare a comitetului județean de partid, analize minuțioase in vederea reducerii volumului de construcții-montaj, murilor de materiale și, de ciment și oțel-beton. prezent, membrii comisiei special constituită, au analize la fața locului lade obiective de investiții, unde s-au stabilit pe loc soluții și, măsuri concrete de acțiune, care vor duce la diminuarea volumului de construcții- montaj cu peste 200 milioane lei, reducerea consumurilor de ciment cu aproape 42 000 tone, de oțel-beton cu peste 45 000 tone și micșorarea cu 6 bucăți a numărului de poduri rulante. Iată și citeva din soluțiile care vor duce la obținerea acestor însemnate economii : înlocuireaunor fundații pe piloți de beton cu umpluturi consolidate, reducerea suprafețelor de servire și depozitare, schimbarea soluțiilor constructive pentru închideri de hale, prin înlocuirea betonului cu azbociment, folosirea pietrei pentru unele pardoseli în locul betonului și diminuarea suprafețelor afectate drumurilor de incintă. (Nicolae Băbălău).
BRAȘOV. Acțiunea de revizuire a proiectelor în construcții a fost extinsă în județul Brașov și la lucrările cu caracter soclal-culturaL în urma analizării unui număr de obiective aflate in construcție sau în’ faza de pregătire, de către proiec- tanții institutului „Proiect", împreună cu reprezentanții beneficiarilor și ai constructorilor, s-au găsit soluții care vor permite reducerea consumului de Ciment CU aproape 1000 tone și de oțel-beton cu 167 tone. Cele mai importante economii se realizează prin înlocuirea conductelor din oțel cu conducte din azbociment sau materiale plastice, a

unor prefabricate din beton cu zidărie. a betonului cu asfalt, „slăbirea" unor elemente de susținere care se dovedesc supradimensionale. Ceea ce s-a realizat pină acum prin reexaminarea soluțiilor constructive constituie doar un început și, de aceea, această importantă acțiune continuă. (Nicolae Mocanu).
MUNICIPIUL GH. GHEOR- 

CHIU-DEJ. Eforturile circumscrise in aria introducerii progresului tehnic' și a unor soluții mai eficiente de lucru pe șantierele de investiții s-au concretizat la Trustul de construcții industriale din municipiul Gheorghe Gheorghiu-Dej prin realizarea cu torțe proprii a unei instalații mecanice de turnare a betoanelor, foarte simplă, dar cu randament mate. Cu ajutorul instalației se pot turna zilnic 100 mc betoane, inlocuindu-se munca a 20 de oameni.
ARAD. La capătul celor 10 luni din acest an, colectivul de muncă din cadrul șantierului nr. 1 Arad al grupului de șantiere Banat al I.C.I.M. Brașov a înscris, în bilanțul realizărilor, un frumos succes : executarea peste prevederi a unor lucrări de construcții- montaj în valoare de aproape un milion lei, concretizate în finalizarea, înainte de termen, a unor obiective și devansarea unor stadii fizice Ia o- blectivele aflate la această dată în construcție, cum este noua secție din orașul Chișineu Criș a întreprinderii de strunguri din Arad. Pe șantierele construcției de locuințe din Arad, colectivul" întreprinderii ' județene' de constfufeții-montaj; prin măsurile organizatorice luate in Vederea Intensificării ritmului de lucru, a predat la cheie un număr de 5 noi blocuri în- sumînd 260 apartamente. La rîndul său. colectivul șantierului 33 Arad construcții căi ferate a finalizat în ultimele zile lucrările de extindere și modernizare în stația C.F.R. Arad. (Constantin Simion).

In sectorul construcțiilor energeticeȘantierele aparținînd trustului „Energoconstruc- ția" împinzesc; practic. întreaga țară. La fața locului, pe șantiere, proiectanții, constructorii, beneficiarii analizează concret fiecare obiectiv in parte pentru găsirea celor mai bune soluții de construcție.— Am încheiat o primă etapă de analiză a obiec» .tivelor care sint in curs de execuție — preciza ing. Alexandru Floreșteanu, directorul trustului „Energo- construcția". Acțiunea s-a dovedit deosebit utilă chiar din această primă etapă. Astfel, coșurile de fum am schimbat sistemul interior izolare cu grinzi sistem păianjen, prin care reduce volumul de beton cu circa 570 mc la fiecare coș. înlocuirea prefabricatelor de beton greu pentru acoperișul halei bazei de producție de ia „Energo- utilaj" cu ferme ușoare, metalice și invelitori de azbociment permite realizarea unei economii de 400 mc'de beton. Atenția noastră feste concentrată spre îndeplinirea sarcinilor trasate lâ recenta plenară a C.C. al P.C.R. de tovarășul Nicolae Ceaușescu, care sublinia ■ „să înțelegem că trebuie trecut nu la modificări minore, ci la o restructurare radicală, revoluționară a insăși concepției in con- sh-ucții-montaj". în acest sens, în domeniul nostru de activitate am putea aminti că la o centrală electrică și de termoficare am Studiat ca grupurile și cazanele care urmează a se instala să fie amplasate in aer liber. Soluția este o noutate. împreună cu proiectantul, studiem extinderea acestei metode. Eficiența ei se va concretiza in zeci și sute de tone de ciment și oțel economisite.— După consfătuirea cu proiectanții și constructorii, în institutul nostru — menționa prof. dr. ing. Vasile Nitu, director tehnic al I.S.P.E. — s-a trecut la o nouă orientare in fee privește concepția și eficiența investițiilor. Ca urmare, la ora actuală, la■ obiectivele în fază de țjtoWWare realizăm un grad „^UPfellpr de ocupare a tfercnUlul : de peste 95 la sută in cazul centralelor hidroelectrice; Respectăm, de asemenea, prevederile legale privind valorificarea suprafețelor degradate sau de folosință agricolă redusă. Domeniul energetic, prin specificul său, presupune o conlucrare continuă și efectivă între proiectent-constructor-montor-beneficiar. Această practică o vom aplica cu și mai multă stăruință. Specialiștii noștri, în cea mai mare parte a timpului, vor fi acolo unde se construiește ceea ce ei au proiectat.

de la de se

Ion MOLDOVEANU

Au început cu... acoperișul Imagini de muncă de pe șantierul întreprin
derii „Nicovala" și cel al întreprinderii de 

vase emailate din Sighișoara

IALOMIȚAîn județul Ialomița, pînă ieri, 8 noiembrie. din cele 157 000 ha cultivate cu porumb s-au recoltat 110 000 ha, sfecla de zahăr a fost strînsă dc pe 8 200 ha, iar soia — de pe 19110 ha din cele 27 922 ha cultivate.— Condițiile deosebite din acest an impun măsuri speciale pentru buna păstrare a porumbului — ne-a spus ing. Ion Avram, director general adjunct la direcția agricolă. Procedăm diferențiat. Prima măsură : porumbul cu umiditate mare ii depozităm afară, în straturi subțiri, ca să zvinte, după care doua : porumbul depozitat în ari- oaie va fi bătut cu prioritate și trecut prin uscător. A treia 1 depozitarea în pătulele metalice se face în straturi succesive. Ca urmare, umiditatea porumbului, dacă luăm în medie, a fost redusă cu 10 procente.Lâ baza de recepție, unde livrează porumbul unitățile agricole din zona Călărași, știuleții sint pista betonată. După tat, porumbul este Se lucrează zi și noapte batoze, la care de gă o stație de batozare cu o capacitate de 40 de tone pe oră, de unde porumbul boabe intră direct în buncăr și apoi la uscător. „Porumbul cu umiditate foarte mare, care a început să se deprecieze, trebuie prefirat și sortat la cooperative" — ne spune tov. Șef ban Vasile. Manifes- tind grijă pentru păstrarea în bune condiții a porumbului, cooperatorii din Cuza Vodă au bătut 100 de tone de porumb cu 45 la sută umiditate și l-au transportat la siloz pentru uscare. N-au procedat ibltț£. cooperatorii de la Potcoava, .care," îh'Ioc să bată porumbul și să-I transporta la uscător, au plimbat camioanele ' cu porumbul știuleți dintr-un Ioc în altul, fiind respins de peste tot.La I.A.S. Călărași nu am găsit pe cimp nici un știulete. Ing. Gheorghe. Bucureșteanu. directorul unității, ne-a spus : „Cit a fost timpul rău și nu s-â putut recPlta, am transpnrtat fără întrerupere tutui la bază. în ce privește pnrumbul pentru sămînță de pe Intui de hibridare, a fest recoltat cu mare atenție Și pus direct în remorci".Am poposit și In Balta lalomiței. la I.A.S. Pietroiu, care a recoltat 3 000 ha din cele 3 765 ha cultivate cu porumb. S-a amenajat o bază volantă în apropiere de punctul de traversare peste Borcea, Ia ferma

seeste livrat. A

așezați pe ce s-a mai zvîn- bătut și livrat, cu 12 vineri se adau-

porumb un me-nr. 5, unde 2 300 tope de sint depozitate în straturi de tru pe paturi de coceni. „Tot ce se recoltează in fiecare zi (450 tone) se transportă direct la bază — ne-a spus inginerul-șcf al unității, tovarășul Vlăduț Albulescu. în cimp însă sint 3 000 de tone de porumb recoltat în grămezi mici. Cantități care, datorită creșterii vitezei de lucru zilnice, sporesc cu 900 de tone, cit se recoltează acum într-o zi. Pentru grăbirea ritmului de transport. I.T A. Fetești a repartizat in plus 6 camioane, iar alte 30 urmează să fie dislocate din alte unități. în acest fel, capacitatea de transport se va dubla.Merită consemnat, de asemenea, că in toate unitățile starea porumbului este controlată zilnic pentru a se stabili prioritățile de uscare. (Lucian Ciubotarul.
IAȘI

Aîn județul Iași recoltarea porumbului a ajuns la 76 la sută. Concomitent. 750 remorci, autocamioane etc. și peste 2 000 atelaje ale Cooperativelor agricole transportă porumbul la bazele de recepție și în pătulfele unităților agricole. Comandamentul județean și cele comunale au indicat măsuri concrete privind sortarea la desfătare a porumbului pe categorii de umiditate, constituirea de încărcători direct din lan stațiile-arioaie, precum și cători in baze, astfel ca de transport să circule de ori pe zi. Ca urmare. în comunele Vinători-Iași, Țigănași, Vlădeni, Și- pote, Movileni și altele s-a ajuns ca autocamioanele și remorcile să facă cite 3—4 transporturi pe zi.în județul Iași se depun eforturi susținute și pentru a se ' stringe in silozuri ierburile, cocenii verzi, co- letele de sfeclă de zahăr etc. Cantitatea de siloz asigurată pînă acum este de 310 000 tone din cele 880 000 tone planificate. Ing. Ionel Adrian, director adjunct al direcției agricole județene, este de părere că sint posibilități să se depășească planul la însilozărl șl pentru aceasta se insistă a se aduna de pe cimp toate cantitățile de verdețuri care mai există.. Complexul de la Pașcani, care a realizat deja 15 000 tone siloz, față de 9 000 tone plan, complexul de vaci de la Belcești, care are 6 500 tone, față de 5 000 tone plan, ca și complexele zootehnice de la cooperativele agricole Gropnița, Țibănești și altele se situează în. fruntea acestei acțiuni. (Manole Corcaci).

echipe de sau de la de doscăr- mijloacele mai multe

EH Aproape 70 000 de locuitori din satele județului “ Ilfov au participat duminică la muncile agricole. S-a strîns recolta de pe 2 500 hectare cu porumb și 70 hectare cu soia, au fost eliberate de coceni și restur i vegetale peste 2 000 hectare, iar pe alte 2 300 hectare s-au executat arături. Importante forțe manuale și mecanice au fost concentrate la transportul produselor. Bilanțul zilei : au fost puse la adăpost 15 700 tone porumb, 4 130 tone sfeclă de zahăr și 100 tone soia etc. (Al. Brad). ,M în județul Prahova, peste 35 000 de oameni s-au “ aflat duminică la Strînsul rodului toamnei rămas încă pe Cîmp. Astfel, pînă seara s-au recoltat circa 1 000 hectare cu porumb și sfeclă de zahăr, s-.au strîns. de asemenea. 2 300 tone de furaje, cit și cantități însemnate de varză, rădăcinoase, alte legume. Toate aceste cantități de rod au fost in întregime transportate. (Constantin Căpraru).■■ în cursul zilelor de duminică și luni, pe ogoa- "" rele județului Brașov s-a lucrat cu forțe sporite la recoltatul și transportul sfeclei de zahăr și porumbului. Pe lingă cooperatori, duminică, pe ogoare au lucrat circa 12 000 de angajați din întreprinderile și instituțiile județului. Toate acestea au permis ca sfecla de zahăr să se recolteze în aceste două zile de pe circa 400 hectare. Se apreciază că în maximum două zile va fi strînsă recolta de pe întreaga suprafață. (Nicolae Mocanu).gW în județul Vraneea, bilanțul zilei de muncă a “ inclus, printre altele, recoltarea porumbului de pe aproape 500 hectare și transportarea a pesta 2 200 tone de știuleți la bazele de recepție și la punctele provizorii de depozitare amenajate în cadrul unităților. în aceeași zi, echipe de țărani cooperatori au eliberat de coceni aproape 700 hectare, iar mecanizatorii au efectuat arături pe încă 1 066 de hectare. (Dan Drăgulescu).■I Răspunzind apelului comandamentului jude- ™ țean, aproape 60 000 de cqoperatori, mecanizatori și ostași din județul. Dolj au recoltat și transportat. duminică, circa 5 000 tone porumb și 16 900 tone sfeclă dfe zahăr. Pînă în prezent. 10 cooperative agricole,, printre care -Padea, Dțănic, Ișalnița, Celaru. și Izvoru, au terminat, culesul porumbului. (Nicolae Băbălău).BES Mii de țărani cooperatori și mecanizatori sint prezenți astăzi pe ogoarele județului Buzău la strînsul și înmagazinarea recoltei de porumb — ultima cultură care a mai rămas pe cîmp — producție pusă la adăpost de pe mai bine de 95 la sută din suprafețele cultivate. Concomitent, se efectuează arături de toamnă — lucrare realizată pînă astăzi pe 60 la sută din terenurile rezervate insămînțări- lor de primăvară.

fii >

in asigurarea 
„originaiă

pe atît deîn cadrul platformei industriale a municipiului Tirgu-Jiu a început să se profileze construcția Unui nou obiectiv economic : Combinatul de articole tehnice din cauciuc. De fapt, la această dată, potrivit graficelor de ekecuție, lucrările trebuiau să fie mai avansate, astfel incit in timpul iernii activitatea de construcții și montaj să se poată desfășura în spații acoperite și închise. Dar acest imperativ nu s-a Înfăptuit — și aceasta, datorită pe de o parte primirii documentației de execuție in altă ordine decit aceea impusă de tehnologia de construcție (s-a predat mai întii proiectul de acoperiș, apoi cel referitor la stilpii de susținere, iar pentru fundație, sau „cota zero", cum se mai spune, documentația nu este definitivată nici la ora actuală), iar, pe de altă parte, neasigurării din vreme a unor materiale și prefabricate. Hala principală, bunăoară, se află în momentul de față doar în stadiul de „pădure de stîlpi".Este adevărat că, in aceste condiții dificile, constructorul — Șantierul 4 Tirgu-Jiu al Trustului de construcții Craiova — a depus susținute pentru a se pierde puțin din timpul bun de a se executa toate lucrările- în această fază de primire a Această apreciere

La construcția Combinatului 
de articole tehnice din cauciuc 

— Tîrgu - Jiu

industriale eforturi cit mai lucru și posibile documentației, aparține lnginerului-șef al unității beneficiare, Șerban Predescu, care ne-a informat, totodată, că in aceste zile titularul de investiție — Ministerul Industriei Chimice — împreună cu proiectantul, I.P.U.C. București, definitivează elementele documentației necesare continuării lucrărilor de construcție in ritm susținut.Situația de pe șantier confirmă aprecierea reprezentantului unității beneficiare în privința activității Constructorului. Stilpii halei monobloc sint montați în proporție de 75 la sută, existînd premise ca pînă la sfîrșitul lunii noiembrie această lucrare să se încheie. Măsurile adoptate pentru buna organizare a muncii s-au tradus atit intr-un spor de productivitate, cit și in importante economii la cheltuielile de construcție. Bunăoară, circa 70 la sută din săpăturile prevăzute In documentație a se efectua manual S-au executat cu mijloace mecanice. Șeful unei echipe de fierar-betoniști, Emi- lian Staicu, ne-a relatat că pe șantier există un climat propice afirmării ideilor tehnice valoroase din partea oricui ar veni, muncitor sau cadru tehnic. Astfel, echipa sa execută fasonarea carcaselor pentru fundațiile pahar nu la fiecare punct de lucru, cum prevedea tehnologia inițială, ei centralizat, pe pista de fasonare a

O ordine de priorități 
proiectelor pe cit de 

păgubitoareoțelului-beton, cu o productivitate mai mare și in condiții de lucru mai bune.Din discuțiile cu muncitorii și factori de răspundere de pe șantier au rezultat însă două probleme, care se impun rezolvate fără întîrziere, pentru ca ritmul construcțiilor să scadă ci, dimpotrivă, să crească timpul iernii :1. Aprovizionarea cu unfele materiale și prefabricatele necesare. Dacă stocul de agregate de balastieră este în curs de formare și se va constitui integral in următoarele- săptămîni. asigurarea oțelului-beton nu se desfășoară în mod corespunzător, de- terminînd’ în unele perioade chiar stagnarea activității fierarilor-beto-niști. Or, așa Cum este organizată munca fierarilor- betoniști, în a- ceastă perioadă s-ar putea lucra intens la fasonarea în avans a unor elemente de armare. De ase- marea majoritate inalți, iar o parte ______________ i elementele de a-,coperire este asigurată, lipsesc grinzile de susținere pentru care repartiția a fost dată tocmai pentru trimestrul I 1977. O soluție urgentă din partea forurilor de resort este imperios necesară întrucît există riscul ca hala să rămînă neacoperită în această iarnă, deci să se lucreze mai puțin intens.2. Definitivarea urgentă de către proiectant și beneficiar a documentației de execuție în lumina sarcinilor stabilite de conducerea partidului privind reducerea cheltuielilor de construcții. în acest sens, ing. Ion Tănase, șeful șantierului, a ținut șă precizeze că este absolut necesar ca proiectanții să renunțe pentru o vreme la birourile din București și la ședințele de Ia minister și să vină pe șantier (ceea ce nu s-a mai petrecut în ultimele luni), pentru a analiza la fața locului, împreună cu constructorul și în funcție de stadiul execuției, soluțiile constructive și tehnologice ce se impun. Constructorul este pregătit să propună, ca și pînă acum, o serie de modalități concrete de ieftinire a investiției.întirzierea. din motivele prezentate, a unor stadii fizice pe șantierul Combinatului de articole tehnice din cauciuc din Tirgu-Jiu obligă factorii de resort să ia de urgență, la fața locului, în deplină cunoștință de cauză, cu atît mai mult cu cit am reținut angajamentul constructorilor de a se mobiliza la maximum pentru a recupera rămînerile în urmă, a asigura la termenele stabilite fronturile de montaj.
Corneliu CÂRLAN 
Dumitru PRUNA

menea, dacă în stilpii sint importantă din

La secția treprinderii Napoca, ni în care fiecare __________ ___________este implicat, intr-un fel sau altul, in acțiunea de reducere a consumurilor de materii prime și materiale, în buna și raționala gospodărire a acestora. Așa, de pildă, în dreptul unul nume se inscrie sarcina de a veghea să nu se amestece granulele de corindon nobil recuperate, cu carbura de siliciu. Un altul se ocupă cu adunatul materialului care s-a scurs eventual din saci in timpul manipulării, un altul are sarcină să vegheze ca butoaiele cu rășini și solvențl să fie bine șl corect depozitate, bușoanele perfect înșurubate pentru ă se evita scurgerea eventuală a conținutului etc. Tovarășul Nicolae Constantin, membru al biroului comitetului de partid și președinte al comitetului sindicatului, ne spunea să acestea șînt considerate de fiecare membru al colectivului drept sarcini de partid, discutate in adunări de partid și sindicale, hotărîte de întregul colectiv, alte secții am întilnit preocupări. Iată, de pildă, . ... oa-întrec pentru 100 grame

abrazivi' be suport, a în- „Carbochim" din Cluj- se prezintă un program muncitor al secției în sectoa-— în afara faptului cârele productive fiecare membru al colectivului are cite o sarcină concretă — preciza ing. loan Negrea, directorul întreprinderii — la nivelul sectoarelor de concepție se desfășoară ample activități pe această linie. în primul rind este vorba de aplicarea unor tehnologii noi, moderne, mai productive și în același timp mai economice. Scăderea spec-

a conștiinței revoluționare. Pentru că, în ultimă instanță, totul depinde de om. de felul în care muncește, de spiritul lui de răspundere.Și la întreprinderea de ceramică fină pentru construcții întilnim oameni preocupați de reducerea consumurilor specifice de materii prime și materiale, lozinci mobilizatoare, pe care Blnt făcute calcule ce s-ar putea realiza dacă... Totuși, to-

derile tehnologice, mai exact rebuturile ridicate din iarnă, ca urmare a gerului, care a înghețat materia primă depozitată in magazii nein- chise total, urmate de căderi accidentale dese, depășindu-Se cheltuielile cu reparațiile. Apoi, ca urmare a trecerii treptate de la fabricarea faianței sillcoase la cea calcaroasă, care a necesitat o nouă tehnologie și norme de consum mai
OAMENII DECID

Fată în V a

Și înasemenea preocupări. Iată, de în secția pietre de. polizor, menii Be material abraziv economie pe zi. Citim pe o mare lozincă afișată în secție : „Economisind zilnic, fiecare din noi, cile 100 grame material abraziv, vom putea realiza o producție suplimentară de peste 250 000 lei". El insă au depășit demult acest angajament. în alte secții, muncitorii se „bat" pentru kilowatul de energie electrică și pentru metrul cub de gaz metan.Din bilanțul celor 9 luni din acest an rezultă nu numai faptul că prevederile de plan la producția globală și marfă au fost depășite substanțial, ci si că cheltuielile la 1 000 lei producție-marfă au fost reduse față de plen cu 13 lei. La principalele materii prime și materiale consumurile au fost reduse față de cele normate.

acțiunea și resemnarea, 
economia și risipa

taculoasă — de peste trei ori — a consumului de gaz la fabricarea electrozilor de baterii, în ultimii ani, este rodul aplicării unei tehnologii noi de coacere a electrozilor. La fabricarea pietrelor de polizor, ca urmare a îmbunătățirilor aduse unor rețete de fabricație, s-au redus Simțitor pierderile tehnologice. Deșeu- rile rezultate la fabricarea electro- corindonului au devenit, după separări magnetice și alte prelucrări simple, un material, de sablaj valoros, solicitat de industria noastră constructoare de mașini, în siderurgie. industria sticlei. în acest an vom realiza peste 1 000 tone de material de sablaj, care altădată se arunca. La toate acestea adăugăm creșterea continuă a cunoștințelor profesionale a oamenilor și mai ales

din Cluj-Napoca
varășul contabil-șef Kiss Ernest nu pare prea entuziasmat de discuția pe această temă. Și aceasta pentru că pe cele 9 luni, deși la costurile totale la 1 000 lei producție-marfă s-a înregistrat infima economie 0,66 lei, cheltuielile materiale fost depășlțe cu 23.74 lei. ceea reprezintă o pierdere de peste 3,5 milioane lei. Se invocă multe cauze, mai ales cele obiective, cu răspunderi în afară : în primul rind, pier-

de au ce

mîcî, s-au înregistrat greutăți in privința calității produselor etc.Am aflat că in perioada 13—18 septembrie a.c. a fost efectuat un control din partea Ministerului Aprovizionării tocmai pe această temă, care a scos la iveală clteva aspecte ale necorespunzătoarei gospodăriri a materiei prime și a materialelor. Spicuim din procesul verbal de inspecție : nu se face etn- tărirea materiei prime atunci cînd se primește de la furnizori, deși linia ferată de garaj este prevăzută cu cintar. Nici materialele nevago- nabile, care vin in saci, nu sint cîn- tărite. nici la intrarea șl nici la Ieșirea din magazie. Organul de control de care aminteam a interzis scoaterea din magazie a unor cantități de materiale peste cele prevă-

zute în fișele-limită. A stabilit data de 1 octombrie pentru punerea în funcțiune a unui colergang pentru măcinarea rebutului și introducerea într-o anumită măsură din nou In procesul de fabricație. Cere să se asigure urmărirea respectării normelor de consum pe locuri de muncă și secții decadal, lunar și trimestrial.Indicațiile organului de control înscrise în procesul-verbal, semnate de conducerea întreprinderii, cuprindeau și termene concrete pentru rezolvarea unor probleme tehnice, cu responsabilități precise. Numai că acestea au fost încălcate de îndată ce controlorii au plecat.Am discutat și cu tovarășul Silviu Gcleriu, secretarul comitetului de partid din Întreprindere, lată opinia dinsului : ..Sint sigur că bilanțul acestei luni din punctul de vedere al cheltuielilor materiale va fi ceva mai bun, în sensul că o parte din pierderi au fost recuperate, prin efortul întregului colectiv. Problema rămine insă deschisă și tocmai de aceea pregătim o analiză la nivel de comitet. Dacă prin munca politică de masă desfășurată de organizațiile de partid din secțiile productive am reușit să sensibilizăm mssa muncitorilor. în sensul de a gospodări mai bine materia primă, de a respecta procesul tehnologic de fabricație în toate fazele lui. nu am reușit să întreprindem acțiuni tehnice de anvergură care, în condițiile utilizării pe scară tot mai largă a materiilor prime indigene, să ne asigure o producție cu un consum mai mic de materii prime și materiale. Ne propunem să punem capăt acestei stări de lucruri pentru a recupera înscrie întoate pierderile și a ne sarcinile stabilite".Și noi ne propunem ca peste puțină vreme să revenim consemna revirimentul.
Al. MUREȘAN
corespondentul „Scînteil'

pentru a
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SINTEZĂ

PROGRAMUL
privind aprovizionarea populației cu produse aproalinientare si biuiuri iadustriaie de consum
pe trimestrul IV19/6 si semestrul 1 1977 aprobat de Plenara C. C. al P. C. R. din 2-3 noiembrieIn spiritul politicii partidului și statului nostru, al hotăririlor Congresului al XI-lea privind creșterea continuă a nivelului de trai al întregului popor, pe baza dezvoltării economico-sociale a țării, Plenara Comitetului Central al Partidului Comunist Român din 2—3 noiembrie 1976 a aprobat Raportul cu privire la aprovizionarea populației pe anul 1976 și Programul privind aprovizionarea populației cu produse agroalimentare și bunuri industriale de consum pe trimestrul IV 1976 și semestrul I 1977.Aprovizionarea populației în acest an s-a desfășurat sub semnul aplicării măsurilor stabilite la Consfătuirea de lucru de la C.C. al P.C.R. din octombrie 1975, corespunzător programului de livrări la fondul pieței, elaborat sub directa îndrumare a tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român.Desfacerile planificate prin comerțul socialist au fost depășite in primele trei trimestre ale acestui an cu 1,2 miliarde lei, fondul de marfă în volum și structură a- sigurînd satisfacerea mai completă a cerințelor de consum ale populației.Realizările înregistrate reflectă preocuparea tuturor factorilor din sectorul aprovizionării care au acordat o mai mare atenție respectării contractelor și graficelor de livrare și diversificării sortimentului de produse.La principalele mărfuri alimentare s-au înregistrat următoarele creșteri față de anul trecut : la pîine +6,3 la sută, la carne tăiată și păsări vii +16,7 la sută, la preparate de carne +23,4 la sută, la conserve de carne +9 la sută, la lapte de consum +7,5 la sută, la zahăr +16,7 la sută. Și la celelalte produse cererile populației au fost mai bine satisfăcute, inregistrindu-se ritmuri superioare față de 1975: slănină-untură +16,8 la sută, unt +9,9 la sută, ulei +11,9 Ia sută, produse lactate proaspete +10,3 la sută, brinzeturi +14,1 la sută, ouă +13,5 la sută, produse zaharoase +29,8 la sută, conserve de legume și fructe +24 la sută, conserve de pește +12.5 la sută, vin +10 la sută, bere +4 la sută. De asemenea, la legume proaspete s-au livrat cu 5,9 la sută mai multe produse decît în 1975, iar la fructe cu 13,7 la sută.în alimentația publică s-a realizat un ritm de creștere, față de 1975, de 8,4 la Sută. în această perioadă, accentul principala fost pus pe aplicarea Programului aprobat de Plenara C.C. al P.C.R. din

iunie a.c., ceea ce s-a reflectat pozitiv în creșterea accentuată a producției proprii de preparate culinare, la care s-a înregistrat un ritm de 29 la sută. De asemenea, s-a acordat cea mai mare atenție transpunerii in viață a indicațiilor date de tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, cu privire la promovarea mai accentuată în alimentația publică a preparatelor culinare bazate pe legume, zarzavaturi, orez, paste făinoase, ouă, pește și carne de pasăre.în sectorul de textile-încălțăminte, aprovizionarea populației s-a îmbunătățit, desfacerile înregistrind o creștere de 8,3 la sută față de anul 1975. Ministerul Industriei Ușoare a depășit livrările la o serie de produse ca: țesături groase tip bumbac pentru iarnă, covoare mecanice tip lină, prosoape plușate, tricotaje din poliester pentru adulți și copii, articole tricotate pentru nou-năs- cuți ș.a. Pentru intensificarea desfacerilor au fost inițiate o serie de acțiuni și măsuri cu privire la pregătirea sezoanelor de desfacere, constituirea din timp a fondului de marfă, lărgirea și specializarea rețelei comerciale, promovarea formelor active de comerț — tîrguri, oboare, comerț stradal etc.în sectorul metalo-chiihice, ritmul de creștere a desfacerilor a fost de 12,6 la sută față de anul 1975. Creșteri mai accentuate s-au înregistrat la articolele electrotehnice (frigidere, mașini de spălat rufe, aspiratoare de praf), autoturisme de oraș, mobilă, articole de menaj din sticlă, por- țelan-faianță, articole cosmetice, deter- genți ș.a.Cu toate rezultatele bune înregistrate în domeniul aprovizionării populației, totuși s-au resimțit în acest an unele deficiențe în calitatea unor produse alimentare și altor produse de larg consum, în ritmicitatea livrărilor, în organizarea rețelei comerciale și în atitudinea lucrătorilor din magazine față de cumpărători.Ca rezultat al realizărilor bune obținute în industrie și agricultură, pe baza sporirii producției vegetale și animale, a dezvoltării producției de bunuri industriale. Programul privind aprovizionarea populației cu produse agroalimentare și bunuri industriale de consum pe trimestrul IV 1976 și semestrul I 1977 va asigura creșterile prevăzute in planul cincinal, sporuri suplimentare față de acest nivel Desfacerile de mărfuri în trimestrul IV 19’76 și semestrul I 1977 vor crește astfel :

— mii tone —
Trimestrul IV Semestrul I

B. Mărfuri metalo-chimiceLa principalele grupe de produse sînt prevăzute următoarele creșteri comparativ cu perioada anterioară :
Reali Pro Reali Pro
zări gram zări gram
1975 1976 1976 1977

Creșteri

PRODUSE AGROALIMENTAREPornind de la resursele preliminate la principalele produse agroalimentare din recolta anului 1976 și prevederile planului pe 1977, în conformitate cu indicațiile conducerii partidului și statului de a asigura in bune condiții acoperirea cerințelor de con
sum ale populației cu produse agroalimentare, de a se îmbunătăți calitatea acestora și de a se diversifica sortimentele, s-au stabilit următoarele cantități pe trimestrul IV 1976 și semestrul I 1977 :
Trimestrul IV Semestrul I

Unitatea-------------------------------------------------------------
de Reali- Pro- Reali- Pro-

măsură zări gram zări gram
1975 1976 1976 1977

Cartofi de toamnă 253 417 119 160
— creșteri + 164 +41

Legume de cîmp 244,5 290 131,4 275
— creșteri +45,5 + 143,6
din care :

Ceapă 29,0 40,0 15,3 43,3
— creșteri + 11,0 +28.0

Rădăcinoase 19,3 33,0 B,8 33.2
— creșteri + 13.7 +23,4

Varză 109,2 145,0 12,3 45.0
— creșteri + 35,8 + 12,7

Conserve de legume 41 46 80,1 86
— creșteri +5 +5,9

Pastă de tomate 8,7 11.4 9,6 12.0
— creșteri +2,7 +2,4

Fructe și struguri 94,5 108 51,8 73
— creșteri 13,5 21,2

Conserve de fructe (dulcețuri,
gemuri, compoturi) 20,8 23 35,9 40

— creșteri +2.2 +4,1
Marmeladă și magiun 8,6 15.9 11.9 15.3

— creșteri +7,3 +3.4
Sirop 3,3 6,1 7,3 9.6

— creșteri +2,8 +2,3

— în procente —— produse electronice și electrotehnice— trimestrul IV. 1976 6,5— semestrul I. 1977 8,1— articole de sport-turism, culturale și jucării— trimestrul IV. 1976 7.2— semestrul I. 1977 12,1

— articole de menajși uz gospodăresc— trimestrul IV. 1976 4,2— semestrul I. 1977 7,1— articole chimiceși cosmetice— trimestrul IV. 1976 7.6— semestrul I. 1977 16,3— materiale de construcțiiși instalații— trimestrul IV. 1976 4.1— semestrul I. 1977 9,3Mărfurile specifice sezonului de toamnă- iarnă se asigură în cantități sporite față de perioada corespunzătoare a anului trecut. la toate grppele de mărfuri, după cum urmează :
Aparate de gătit și încălzit

— mii bucăți — 
trimestrul IV semestrul I

1975 
reali
zări

1976 
pro

gram

Creșteri 
in 

procente

1976 
reali
zări

1977 
pro
gram

Creșteri 
in 

procente

Aparate de gătit — total 371 407 9,6 540 584 8,1
— mașini de gătit 191 207 8,3 230 254 10,2
— plite electrice 180 200 11,1 310 330 6,5

Aparate de încălzit —
total 52 70 34,6 120 144 20.0

— sobe de încălzit 31 42 35.5 65 74 13.8
— radiatoare electrice 21 28 33,3 55 70 27,3în afara cantităților arătate mai sus se vor mai pune în consum în trimestrul IV a.c. 4 000 tone legume de seră, iar in semestrul I 1977, în cadrul desfacerilor prevăzute, se vor asigura 175 mii tone legume din sere, solarii și din culturi timpurii.De asemenea, la toate aceste cantități se adaugă produsele desfăcute pe piață de cooperatori și gospodăriile individuale, care reprezintă o pondere importantă in aprovizionare și contribuie la satisfacerea cerințelor populației.Pentru satisfacerea nevoilor de consum ale populației se vor aduce din import cantități mai mari de produse ca: portocale. mandarine, lămîi, banane, smochine, curmale, măsline, cafea, piper etc.Pentru îndeplinirea programului de a- provizionare a populației cu produse agroalimentare vor fi luate- în continuare următoarele măsuri:— Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, comitetele executive ale consiliilor populare și conducerile unităților agricole vor asigura stringerea imediată a ultimelor cantități de produse din recolta pe acest an, transportul și depozitarea a- cestora. Se va asigura constituirea stocurilor în cantitățile, sortimentele și la termenele prevăzute în program, controlul permanent al produselor din depozite,

sortarea și condiționarea acestora pentru buna lor păstrare.— In toate județele, comitetele executive ale consiliilor populare, împreună cu Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, vor asigura însămințarea și plantarea suprafețelor de legume și cartofi necesare pentru asigurarea consumului populației din producție proprie. Se vor însămînța suprafețele planificate cu verdețuri și alte legume timpurii și se vor extinde suprafețele de culturi protejate în solarii pentru obținerea producțiilor prevăzute in program. Unitățile Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare vor diversifica sortimentul de legume în sere spre a asigura desfacerea către populație a unor cantități sporite de salată, tomate, castraveți, ardei, vinete, varză extratimpurie etc.— Ministerul Comerțului Interior. CEN- TROCOOP și comitetele executive ale consiliilor populare vor asigura o repartizare corespunzătoare a fondului de mărfuri pe județe și localități, in corelare cu necesitățile de consum ale populației. Totodată, vor lua măsuri, împreună cu unitățile producătoare, pentru asigurarea fondului de mărfuri prevăzut, livrarea lor ritmică in rețeaua de desfacere, în vederea satisfacerii în cît mai bune condiții a cerințelor cumpărătorilor.

— La articole pentru sporturile de iarnă și pomul de iarnă, fondul de marfă asigură creșteri la desfacere astfel :Sezonul do iarnă 1975 Sezonul de iarnă 1976— săniuțe (miibucăți) 31 35— patine (mii perechi) 35 44— schiuri (miiperechi) 17 21— jucării (mii. lei) 320 368— globuri pentru pomul de iarnă (mii buc.) 8 700 9 700— seturi becnlețe (mii, garn.) 116 142— brazi din plastic (mii buc.) 80 104— brazi naturali (mii buc.) 550 600

PRODUSE NEALIMENTARE

Creșteri— in procente —

A. Mărfuri textile-încălțăminteLa principalele grupe de produse sînt prevăzute următoarele creșteri față de perioada anterioară :
— semestrul I. 1977 22,7.— încălțăminte cu fețe din piele naturală și sintetică — trimestrul IV 1976 2.1— semestrul I. 1977 18,2— încălțăminte din înlocuitori— trimestrul IV. 1976 16.2— semestrul I. 1977 17,2

Pentru satisfacerea cererilor sporite ale populației la mărfurile metalo-chimice specifice sezonului de toamnă-iarnă sînt stabilite următoarele măsuri :— Ministerul Comerțului Interior și CENTROCOOP, împreună cu furnizorii, vor asigura aprovizionarea continuă a unităților de desfacere de la orașe și sate cu întregul sortiment de mărfuri, în care scop vor organiza un program corespunzător de lucru la toate depozitele cu ridicata.— Ministerul Comerțului Interior, CENTROCOOP, comitetele executive ale consiliilor populare județene și al municipiului București și uniunile județene ale cooperativelor de consum vor urmări operativ mersul livrărilor de la industrie și efectuarea unor redistribuiri de mărfuri pentru completarea sortimentelor în fiecare județ. în raport cu mersul desfacerilor.— Ministerul Comerțului Interior și

CENTROCOOP vor lua măsuri ca în întreaga rețea comercială de desfacere a materialelor de construcții de la orașe și sate să existe o bună aprovizionare cu țiglă, cărămizi, var și ipsos.
C. MobilăPentru trimestrul IV a.c. se asigură un volum de desfacere de 1 650 milioane lei, ceea ce reprezintă o creștere de peste 10 Ia sută față de trimestrul IV 1975. Pentru semestrul I 1977 fondul de marfă prevăzut, de 2 700 milioane lei, este cu 13 la sută mai mare decît cel din semestrul I a.c. La principalele grupe se prevăd următoarele creșteri : 13 la sută la dormitoare, 10 la sută la sufragerii, 25 la sută la biblioteci, 20 Ia sută la paturi pentru copii și 13 la sută la bucătării.în vederea îmbunătățirii activității de producție și desfacere, Ministerul Economiei Forestiere și Materialelor de Construcții, Comitetul peritru problemele Consiliilor Populare și Ministerul Comerțului Interior vor lua următoarele măsuri :— elaborarea unor norme de dimensiuni și funcțiuni ale pieselor de mobilă, care să asigure concordanța lor cu tipurile de apartamente ce se construiesc ;— proiectarea și dotarea în București a unor blocuri de locuințe cu mobilier diversificat ca soluții tehnice, grad de finisare și stil care va fi supus testării publicului in cursul trimestrului IV a.c., după care se va supune aprobării conducerii de partid și de stat : revederea contractelor încheiate intre industrie și comerț pe anul 1977 pe baza rezultatelor consultării cerințelor cumpărătorilor ;— lărgirea rețelei comerciale prin deschiderea unor noi magazine de prezentare și desfacere a mobilei ;— extinderea sistemului de vînzare pe bază de comandă, cu asigurarea transportului și montării mobilei la domiciliul cumpărătorilor.

Pîine
— creșteri

Făină
— creșteri

Porumb pentru mălai
— creșteri

Orez
— creșteri

Carne și produse din 
carne în echivalent 
carne tăiată
— creșteri

Carne tăiată
— creșteri

Preparate din carne
— creșteri

Grăsimi total
— creșteri 
din care :

— Ulei comestibil
— Grăsimi porcine
— Unt și margarină

Zahăr
— creșteri

Produse zaharoase
— creșteri

Lapte de consum
— creșteri

Lapte praf
— creșteri

Produse lactate proas
pete
— creșteri

Brinzeturi
— creșteri

Pește
— creșteri

Conserve și semiconser- 
ve din pește
— creșteri

Ouă
— creșteri

Ape minerale
— creșteri

Băuturi răcoritoare
— creșteri

mu tone

»»

99

99

♦»

»>

»»

>»

»»
>»

»»

99

mii hl

tone

mii hl.

mii tone

»»

99

mii. bucăți

mii. litri

99

575 630
+55

1 047 1 075
+ 28

106 117 
+ 11

199 205
+6

187,7 208
+ 20,3

300,2 320
+19,8

19,7 22,0
+2,3 *

34,9 45,0
+ 10,1

154,1 167,5 271,3 294,8

+ 13,4 + 23,5
•87,7 93,9 

+ 6.2
152,2 162.0

+9,8
43,8 49,5 

+ 5,7
77,1 85,5

+8,4
66,4 76,3 

+ 9,9
• 107,4 123,2

+15,8

46,8 53,0 71,9 82,0
8,5 11,0 15,4 19,0

11,1 12,3 20,1 22.2
83,5 94,6

+ 11,1
148,8 165,0

+ 16,2
29,9 35,0

+5,1
53,8 64.0

+ 10,2
1 287 1 485

+ 198
2 733 3 050

+317
1 851 2 000 

+ 149
4 188 4 350

+162

797 960 
+ 163

2 050 2 175
+ 125

19,4 23,0
+ 3.6

42,3 45,5
+3.2

21,2 25,7
+ 4,5

23,5 36,0
+ 12,5

8,8 12,0
+3,2

17,2 24,0
+ 6,8

378 415 
+ 37

723 998
+275

63,3 66
+ 2.7

152,6 177,2 
+24,6

30 47,5
+ 17,5

100 126
+26

— țesături— trimestrul IV. 1976 12,4— semestrul I. 1977 8,8— tricotaje— trimestrul IV. 1976 8,9— semestrul I. 1977 19,2— confecții textile— trimestrul IV. 1976 8,3

Mărfurile textile-încălțăminte specifice pentru sezonul de toamnă-iarnă, asigurate pentru sezonul 1976—1977, totalizează peste 17 miliarde lei, cu o creștere de circa 18 Ia sută față de aceeași perioadă a anului trecut. La aceste produse, cantitățile prevăzute pentru aprovizionarea populației sînt următoarele :
D. Combustibili

— desfaceri în mii tone —
creșteri față de perioada 

respunzătoare anterioară

Unitatea 
de 

măsură

Pardesie mii buc.
Paltoane mii buc.
Blănărie-cojocărie mii. lei
Confecții diftină mii buc.
Pijamale și cămăși

din țesături groase
pentru iarnă mii buc.

Lenjerie scămoșată mii buc.
Finet mii m.p.
Sibir mii m.p.
Stofe pentru paltoane

miiși pardesie m.p.
Pulovere și veste

tricotate tip lînă mii buc.
Broboade tip lînă mii buc.
Pături tip lînă mii m.p.
Căciulite și fulare

tip lînă mii buc.
Mănuși tip lînă mii per.
Ciorapi tip lînă mii per.
Ghete, bocanci și cizme

din piele și înlocuitori mii per.
încălțăminte de cauciuc

pentru iarnă mii per.

Desfaceri 
realizate în 

sezonul 
1975—1976

Fondul 
de mărfuri 

asigurat 
pentru 

desfacere 
in sezonul 
1976—1977

Creșteri 
în procente

616 860 39,6
1 014 1 210 19,3

306 500 63,4
1 410 1 585 12,4

4 570 5 120 12,0
10 533 11 300 7.3

6 958 8 100 16,0
2 669 2 900 8,7

1 550 1 880 21,3

8 487 9 780 15,2
350 600 71,4

2 300 3 000 30,4

3 886 4 400 13,2
2 697 3 100 14,9
5 614 6 200 10,4

8 061 8 915 10.6

3 682 3 975 8,0

Trimestrul 
IV 1976

Semestrul 
I 1977

Trimestrul 
IV Semestrul I

— lignit 510 830 + 129 + 159
— buchete 315 340 + 48 + 13

:— lemne foc 555 998 —172 —120

Pentru valorificarea mai economică a masei lemnoase se va continua acțiunea de sporire a desfacerilor Ia lignit și brichete din cărbune și scăderea treptată a consumului de lemne de foc.în municipiul București, ca urmare a mă
surilor luate, la data de 15 noiembrie a.c. se vor încheia livrările către toți consumatorii programați. în perioada de iarnă, direcțiile comerciale județene vor lua măsuri pentru înființarea de puncte volante de desfacere în toate centrele urbane.

PRESTĂRI DE SERVICII 
CĂTRE POPULAȚIE

Pentru extinderea prestărilor de servicii către populație se prevede realizarea următoarelor volume : — milioane lei —Trimestrul IV 1976 Anul 1977Total prestări deservicii către popu-Iație 8140 33 900— creștere(în procente) 17 12.5

Sînt prevăzute măsuri ca întreprinderile industriei alimentare să asigure cantități sporite de făină și mălai de calitate superioară, de arpacaș și griș, să diversifice sortimentele de preparate din carne, să îmbunătățească calit.atea produselor.De asemenea, industria va diversifica sortimentele de conserve și semiconserve de pește, iar comerțul de stat și cooperația

de consum vor extinde desfacerile acestor produse în rețeaua comercială cu amănuntul, precum și in cadrul consumurilor colective.La cartofi, legume, fructe și produse prelucrate sînt prevăzute următoarele creșteri la desfacerile prin unitățile comerțului socialist:

Ministerul Comerțului Interior și Ministerul Industriei. Ușoare, împreună cu centralele industriale producătoare, vor asigura lărgirea sortimentelor de mărfuri specifice sezonului de toamnă-iarnă, pentru diferite categorii ale populației, cu deosebire 1a cele destinate pentru copii și tineret. utilizarea materiilor prime din producție internă și îmbunătățirea continuă a calității. La articolele de îmbrăcăminte pentru copii și tineret s-au stabilit creșteri cantitative față de sezonul trecut : la paltoane + 123 mii bucăți, pardesie + 103 mii bucăți. lenjerie plușată + 290 mii bucăți, căciulite și fulare + 214 mii bucăți, ghete și cizme din piele și înlocuitori + 5,56 mii perechi etc.La imbrăcămintea pentru sporturi de iarnă s-au asigurat cantități sporite față de sezonul trecut cu 21 la sută, la bluze, canadiene, scurte, hanorace ș.a., pentru adulți și copii. La țesăturile groase tip bumbac. îndeosebi finet și diftină imprimate, precum și la confecțiile din țesături

de iarnă se asigură 16,7 mii. m.p. față de 13,8 mii. m.p. realizate in perioada corespunzătoare din anul trecut.Ministerul Industriei Ușoare, UCECOM și industria locală vor lua măsuri ferme pentru aplicarea indicațiilor tovarășului secretar general Nicolae Ceaușescu de a îmbunătăți calitatea produselor livrate fondului pieței și a diversifica sortimentele. Ministerul Industriei Ușoare va organiza case de comenzi care să asigure satisfacerea mai bună a cerințelor populației, va dezvolta și perfecționa rețeaua de magazine proprii de prezentare și desfacere a mărfurilor.Ministerul Comerțului Interior, CENTRO- COOP, comitetele executive ale consiliilor populare, direcțiile comerciale județene vor lua măsuri pentru aprovizionarea continuă a unităților de desfacere cu intregul sortiment de mărfuri textile-încălțăminte, intensificarea comerțului stradal și extinderea spațiilor de desfacere pentru mărfuri specifice sezonului de toamnă-iarnă.

Pe baza programului privind dezvoltarea prestărilor de servicii către populație în perioada 1976—1980, aprobat de Comitetul Politic Executiv al C.C. al P.C.R., și a programelor proprii întocmite de unitățile prestatoare, se prevede o dezvoltare mai accentuată la categoriile de servicii la care cererea populației este mai ridicată și anume :creșteri în procente— întreținerea și repararea aparatelor de radio și a televi-zoarclor 40— întreținerea și repararea autoturismelor 30— întreținerea și repararea bunurilorelectrocasnice 50— Spălătorii — curățătorii — vopsitorii 25— Prestări în construcții 40— Reparații de îmbrăcăminte și incălță-minte 25

Pentru realizarea volumelor prevăzute sînt în curs și vor fi intensificate în continuare măsuri privitoare Ia dezvoltarea rețelei prestatoare, prin înființarea de noi unități, extinderea unora din unitățile existente și pregătirea de noi lucrători. Avînd în vedere contribuția pe care o aduc meseriașii individuali la satisfacerea cerințelor populației. se va acorda în continuare atenție participării sporite a acestora la îmbunătățirea și lărgirea serviciilor către populație, în scopul satisfacerii complete a solicitărilor. unitățile prestatoare vor acorda prioritate acelor servicii menite să satisfacă în primul rind cerințele populației.
★în vederea îndeplinirii integrale și în termenele prevăzute a sarcinilor cuprinse in prezentul program, Consiliul de Miniștri, Ministerul Comerțului Interior, CENTROCOOP, ministerele economice și UCECOM vor lua toate măsurile ce se impun pentru a asigura întreg fondul de marfă prevăzut pentru acest an și pentru prima jumătate a anului viitor, pentru desfășurarea ritmică și în cantități corespunzătoare a livrărilor, pentru organizarea și funcționarea corespunzătoare a rețelei comerciale și de alimentație publică, astfel incit să se realizeze o aprovizionare bună, constantă in întreaga perioadă, sporirea gradului de civilizație în servirea populației.în acest scop, organele și organizațiile de partid trebuie să acționeze energic, să mobilizeze colectivele de oameni ai muncii din industrie și agricultură pentru a se asigura toate condițiile materiale necesare înfăptuirii cu succes a programului de aprovizionare cu produse agroalimentare și bunuri de larg consum industriale, traducerii în viață a politicii partidului de ridicare continuă a bunăstării celor ce muncesc.
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DIVERS
FAPTUL

85—ca unul!Petru Pop, de la șantierul nr. 3 Sighetu Marmației, al Trustului județean de construcții Maramureș. se afla internat într-o clinică din Cluj-Napoca și avea nevoie urgentă de o mare cantitate de singe. Grupa lui sanguină (AB 4 negativ) este foarte rară, iar clinica nu dispunea de o astfel de rezervă. Un elicopter s-a îndreptat urgent spre Sighetu Marmației pentru ajutor. Auzind că tovarășul lor de muncă se află într-o situație critică. 85 de muncitori de la șantierul sighețean, în frunte cu inginerul-șef Petru Roman, s-au prezentat, la stația de recoltare a sîngelui pentru a veni în sprijinul tovarășului lor de muncă.
S-a întîmplat 
în Oceanul
Indian

Mineralierul românesc „Sime
ria" se întorcea — încărcat — 
spre casă. In largul Oceanului 
Indian, telegrafistul a înregis
trat la bord un insistent apel 
S.O.S. La ordinul comandantu
lui, Constantin Bucur, „Simeria" 
s-a întors din drum și cu cea 
mai mare viteză s-a îndreptat 
spre coordonatele de unde venea 
apelul. Acolo a fost găsit pe
trolierul „Chevron Leiden", sub 
pavilion olandez, care suferise o 
puternică explozie in sala mași
nilor soldată cu rănirea unor 
membri ai echipajului. Vințilă 
Radu Ilie, asistentul medical al 
navei românești, a acordat pri
mul ajutor răniților, iar doi din
tre el, aflați in stare gravă, au 
fost luați la bord și transportați 
la un spital in apropiere de Sin
gapore. In spiritul caldei soli
darități umane. Apoi „Simeria" 
și-a reluat drumul spre țară.

| Unde sînt 
| vînătorii ?In satele și comunele din zona Băii de Aramă (Mehedinți) au apărut urșii. Mai ales noaptea, ei pătrund în gospodăriile cetățenilor și atacă animalele. Pină acum, nestingheriți de nimeni, urșii au făcut citeva „raiduri" în gospodăriile cetățenilor Ion Tăpîrdea, Petre Tarnigan și Ion Bardînc. Dar nu „raiduri" de informare, ci de pradă. Se zice că vînătorii de prin partea locului sînt adunați într-o ședință unde discută planul de acțiune împotriva... urșilor care atacă vitele oamenilor. Intre timp, Moș Martin continuă să mormăie mulțumit și să dea iama prin gospodării.

Mirosea
a prune...

I trecute
| prin cazan

— Actele 
ale mașinii .

— Să știți, răspunse cu greu 
omul de la volan, care duhnea a 
prune trecute prin cazan, că nu 
sint eu șoferul.

— Dar ce sinteți dumnea
voastră ?

— Eu sînt revizorul tehnic al 
garajului Întreprinderii de 
dustrializare a cărnii din 
Mare...

— Și de aceea v-ați permis 
să urcați la volanul autobuzului 
in stare de ebrietate ?

Cum, necum, revizorului i s-a 
anulat permisul de conducere și 
i s-a retras autorizația de revi-i s-a retras autorizația de 
zor tehnic.

Nu dați 
copiilor 
capse !în cartierul Săsar din Mare, un grup de copii se naseră în jurul unui băiat mare (Vasile Bologa, 17 strada dr. Victor Babeș, nr. 25/2), care detona, sub ochii lor, capse pirotehnice, pe care constructorii le folosesc cind „bat" cuie cu pistolul în pereții de beton. O fetiță, care era de față la detonarea unei astfel de capse, s-a ales cu o schijă și... cu o operație. Un caz „fericit", pentru că ar putea fi și mai rău.Oare asemenea capse se „la liber" pe piață, sau se in folosință cu sacul, incit constructori iresponsabili le mai rămîn în plus, să le ofere și- copiilor ?

PRELIMINARII LA FESTIVALUL NAȚIONALPentru oricare creator, independent de domeniul preocupărilor sale, contactul nemijlocit cu oamenii, cu mediul social în mijlocul căruia trăiește și lucrează, cu marile sau micile probleme ale existenței umane de la noi și din lumea întreagă reprezintă o condiție fundamentală, necesară ca aerul pe care-1 respiră. O asemenea relație umană esențială se realizează pe multiple căi. Bunăoară, prin intermediul „modelelor" umane care-1 inspiră pe artist — personificate, de cele ori, de fruntași de participant viața societății, tive reprezentative pentru domeniile respective de producție materială sau spirituală. Sau prin intermediul publicului, căruia creatorul îi prezintă operele sale, pe care se străduiește să-1 înțeleagă, să-l convingă și să-I Se mai realizează contact — și nu în mică măsură — prin turile artistului cu „veșnic tineri și înflăcărați" consumatori și realizatori de creație artistică în toate domeniile, care sint artiștii amatori, oameni ai muncii, după părerea mea, exemplari, care-și consacră cu perseverență și dăruire o parte din timpul liber penelului sau condeiului, muzicii sau dansului, îmbogățirii cunoștințelor și sensibilității lor în domeniul frumosului, punerii a- cestei activități — nu o dată prin sacrificii personale -- în slujba colectivității. Gîndindu-mă bine, această din urmă formă a contactului artistului pro-

său amator, unui cerc de
fesionist cu oamenii este — sau, mai exact, poate să devină — cea mai fertilă experiență profesională și etică.Colegului membru alarte plastice dintr-o întreprindere, dintr-un sat sau dintr-o școală — ca să mă refer direct la domeniul artistic în care activez — plasticianul profesionist ii

„plăti" niciodată pe măsura efortului, oricit de mare, depus în sprijinirea creatorului amator să progreseze sub raportul însușirii mijloacelor de expresie celor mai adecvate, năzuințelor sale artistice, aptitudinilor și temperamentului său. Aceasta ar fi, ca șă spunem astfel, Îmbogățirea sub raport personal a creatorului profesionist, inte-

„CÎNTAREA ROMÂNIEI»„Cintarea României". Socotesc deosebit de judicioasă această îmbinare fericită a muncii cu arta, această îmbogățire și completare prin artă-.a omului muncii — artist in meseria sa productivă, exemplu de comportare umană în colectivul său de muncă, ce iși dezvoltă personalitatea de om al epocii socialiste și comuniste prin sensibilizare

Personalitate proeminentă

mai multe in muncă, activi la de colec-

apropie, acest mai legă- acei

Colegii noștri - artiștii
amatori

însemnări de Paul ERDOSpoate împărtăși cel mai bine idealurile sale artistice, îi poate sugera modalități de expresie, tehnici de lucru, cu satisfacția deplină acestea vor fi ascultate maximă atenție, exersa- conștiincios. nu de puți- ori îmbogățite cu sclipi- i creatoare personală. A- un cîștig
că cu te < ne rea cesta constituie pentru artistul amator, dar, după’ părerea mea, cîștigul artistului profesionist este și mai bogat și mai complex. Pentru că schimbul direct de impresii, de fră- mîntări și preocupări în domeniul creației artistice, al reprezentării omului societății noastre — pe care, firește, să o recunoaștem sincer, artistul amator îl cunoaște, adesea, mai bine decît artistul profesionist — aduce artistului un ajutor de preț, pe care nu-1 va

grată împlinirii sale sub raport social, politic, etic. Colaborarea cu creatorii a- matori, cu atmosfera tonică de muncă și creație din cercurile lor devine, astfel, factor nu strict estetic, ci element formativ, modelator sub raportul optimizării modului in care artistul iși face datoria față de societatea socialistă.In acest sens, salut cu entuziasm măsurile preconizate de conducerea partidului, prețioasele indicații date de tovarășul Nicolae Ceaușescu, pentru reevaluarea și revitalizarea forțelor și colectivelor de creație din întreprinderi și instituții, din școli sau facultăți, prilejul deosebit de favorabil pe care-1 oferă promovării unei creații artistice într-adevăr de masă, Festivalul național

Ia frumos, la creație — care figurează principal pentru pârtiei parea la petiție a muncii avîntate, pentru înflorirea patriei socialiste. Și, deopotrivă, o datorie ’ torului profesionist de a-și înscrie, sonal „Cîntarea contribuția taîizare a specialitate ..săi amatori, a colaborării cu aceștia. Colaborare, atit sub raport tematic — marile evenimente politice și culturale ale anului 1977 o- ferind o paletă tematică deosebit de bogată și rodnică — cit și al tehnicilor de lucru, al aprofundării principiilor esteticii socialiste, al găsirii celor mai bune mijloace pentru ca

drept criteriuaceastă com-
de onoare a crca-în de programul per- participare la României", și la această revi- îndrumării de dată colegilor

produ-

sul artistic să ajungă, eficient, la sensibilitatea și gîndul omului contemporan. făuritor al civilizației socialiste pe pămintul românesc. In acest sens, activitățile curente trebuie să devină mult mai complexe, vizind nu doar colaborarea tehnică, ci analiza in profunzime. Astfel, „ședințelor" practice de lucru trebuie să li se adauge, in mod necesar, dezbateri și schimburi de idei asupra marilor comandamente ale spiritualității noastre socialiste, expoziții colective (cu participare înfrățită a profesioniștilor și amatorilor) sau personale, vizionări de filme și prezentări de cărți de artă, cit și activități comune cu creatorii profesioniști și amatori din diferite alte domenii ale creației, în vederea realizării unor manifestări educative complexe dedicate publicului larg, maselor de oameni ai muncii de la orașe și din sate.Există, fără îndoială, in această direcție, experiențe anterioare rodnice — nu mai departe, ca să mă refer la zona unde activez, decît înflorirea unei adevărate școli de artiști plastici amatori în Baia Mare șau la Satu-Mare — care pot și trebuie îmbogățite pe mai departe. Dar, deopotrivă, există încă mult loc pentru dezvoltarea și valorificarea aptitudinilor și simțului nativ de creație, specific poporului nostru. în condițiile noi oferite cu generozitate de societatea socialistă, stimulate de Programul partidului, de măsurile ce vizează dezvoltarea conștiinței socialiste a omului, adoptate de Congresul educației politice și al culturii socialiste.

a luptei pentru democrație

„Zilele filmului sovieticCinematografia din Uniunea Sovietică este binecunoscută publicului și creatorilor de film din țara noastră. Filmul sovietic constituie o permanență și o prezență bogată pe afișele cinematografelor din România și el a impresionat puternic sensibilitatea spectatorilor prin vigurosul său realism, prin suflul său revoluționar, prin mesajul său umanist, printr-o serie de eroi admirabili. Creațiile unor regizori precum Grigori Kozînțev, Mihail Romm, Mark Donskoi, I. Raizman, Serghei Ghera- simov, Serghei Bondarciuk, Mihail Kalatozov, Gr. Ro- șal, Gr. Ciuhrai, S. Iutke- vici, Alov și Naumov, Andrei Mihailkov-Koncialov- ski, Lev Kulidjanov, Andrei Tarkovski, Tatiana Lozniova (lista, și așa lungă, ar putea continua), ca și performanțele multor străluciți interpreți, constituie — pentru realizatorii români de film — termeni de referință și exemple.Manifestare devenită tradițională, la fiecare început de noiembrie, „Zilele filmului sovietic", din acest an (care se desfășoară în Capitală, la Suceava și Botoșani) ne-au prilejuit o semnificativă intîlnire cu puternica și prestigioasa, mereu via și interesanta cinematografie din marea țară vecină și prietenă.Programul „Zilelor filmului sovietic" are darul de a lumina marea diversitate. stilistică, multitudinea de genuri cultivată de cinematografia sovietică. Regăsim, astfel, alături de creația cinematografică realistă, atentă la detaliul psihologic, filmul de aven-

turi cu puternice valori e- ducative („Expediția dispărută"), filmul-balet („Spar- tacus"). marea frescă ce-și trage suflul romantic, vigoarea și pitorescul din fructificarea unor elemente folclorice.Cele opt titluri selectate configurează dominantele, dar și amploarea tematicii din filmele sovietice actuale. Se remarcă, alături de evocarea evenimentelor Marii Revoluții Socialiste, permanența temei războiului, ca expresie a drama-

Filmul — caracterizat prin- tr-o mare veridicitate a detaliului și ambianței — explorează în chip tulburător condiția de azi a vechilor combatanți (întruchipați prin veteranul Rojnov, mecanic intr-un colhoz din Ural). EI surprinde posibilele „distanțe" dintre mentalitatea eroului și cea a tinerilor, a „orașului", dar urmărește să demonstreze în primul rînd soliditatea punților de comunicare dintre aceștia. Perfect integrat în activitatea pro-
Ion POPESCU-GOPO

președintele Asociației cineaștilor

ticei istorii și experiențe de viață a popoarelor sovietice, mereu vii în memorie. Este evidentă apoi prioritatea acordată problematicii omului contemporan, mutațiilor actuale din conștiințe, investigării universului sufletesc al celor care construiesc azi o lume mai bună. Nu lipsesc nici peliculele al căror obiectiv este satirizarea mentalităților retrograde etc.„Din zori în zori" (scenariu : L. Dimicev, G. Eghia- zarov ; regia : G. Eghiaza- rov ; cu : Nikolai Pastuhov, Liubov Sokolova, E. Sabel- nikova, Boris Tokarev, Janna Prohorenko ș.a.). premiera de gală a „Zilelor filmului sovietic", ne-a interesat in mod deosebit și ne-a produs o impresie puternică prin modul in care a îmbinat motivul „tradițional" al evocării unor în- tîmplări tragice din război cu zugrăvirea unui portret exemplar, complex, nuanțat, autentic, din actualitate.

ductivă și in viata socială, umanizat in cel mai înalt grad de experiențele aspre, unele cruciale, prin care a trecut, Rojnov reușește nu numai să învingă orice izolare, singurătate, ci să fie, să rămînă totodată principalul ferment al unui climat de cinste, demnitate și armonie. Filmul „Din zori în zori" ne-a impresionat prin forța sa de a portretiza un om care știe să atingă cu simplitate, firesc, condiția eroismului nu numai in vreme de război, ci și în vremea muncii și vieții pașnice. Dincolo de virtuțile portretistice, filmul constituie un apel la responsabilitate în numele sacrificiilor pe care le-a presupus „istoria".Raporturile dintre generații, felul de a gindi și acționa al tinerilor, esența și aparențele manifestărilor lor (aspecte care nu lipseau nici din filmul lui E- ghiazârov) constituie o altă preocupare majoră a cine-

aștilor sovietici, așa cum au probat-o filmele „O sută de zile după copilărie" sau „Jurnalul unui director de școală".Și în privința nivelului realizării artistice se impun cu pregnanță cîteva constatări apte să ne îndemne la omagierea cineaștilor sovietici. Mai înlîi: vigoarea cu care acești cineaști dau expresie cit mai autentică vieții și problematicii ei, bucuriilor și frămîntărilor omului contemporan ; suflul generos care caracterizează întotdeauna investigația psihologică și transfigurarea artistică. Apoi — indiferent dacă ne aflăm in fața unor filme cu final deschis sau nu — refuzul rețetelor, autenticitatea interogației lor în actualitate, forța mesajului lor de noblețe și înnobilare a omului, de transformare revoluționară a lumii. Ne-am bucurat, de a- semenea, să constatăm, încă o dată, urmărind jocul de extremă naturalețe, străin parcă de orice elaborare, al unor actori ca Nikolai Pastuhov, Oleg Borisov. Nikolai Grinko, Elena Solovei, Iia Savina, Janna Prohorenko, Liubova Sokolova, Svetlana Toma și alții, că actorul sovietic continuă să joace un rol fundamental atit în transfigurarea unor idei generoase, cit și în sensibilizarea spectatorului.Pripite cu interes și urmărit!) cu atenție, „Zilele filmului sovietic" constituie un nou și fertil prilej de a cunoaște, prin intermediul artei, universul frământărilor și împlinirilor popoarelor sovietice, de care ne leagă idealuri comune și o strînșă prietenie

Timp de două zile, la finele săptă- minii trecute, marele hol al sălii Palatului Republicii a fost gazda unei inedite expoziții. întreprinderea flo- ricolă din Codlea, județul Brașov, a înfățișat publicului bucureștean întreaga gamă a producției florilor de seră din țara noastră.La reușita manifestării și-au adus contribuția — cu standuri proprii de prezentare •— cele cincizeci de magazine de flori din țară care desfac produsele întreprinderii din Codlea.Două importante sectoare în cadrul expoziției au fost rezervate Institutului de cercetări horticole din Cluj, care a prezentat unele noutăți în domeniul ameliorărilor și creării de noi soiuri de flori, și Academiei de științe agricole și silvice (I.C.F.L.- Vidra), care a adus îh atenția vizitatorilor plante ornamentale de apartament.

S-au împlinit recent 100 de ani de la nașterea doctorului Nicolae Lupu, intelectual patriot, care, de-a lungul primei jumătăți a veacului nostru, a desfășurat o activitate neobosită in slujba idealurilor democrației și păcii.Născut la 4 noiembrie 1876, In comuna Arsura din județul Vaslui, a urmat liceul și facultatea de medicină la Iași. Ca medic de plasă, a cunoscut și a fost profund impresionat de condițiile mizere în care trăiau țăranii. Din această perioadă datează cîteva studii publicate in „Viața românească" în care cerea cu energie îmbunătățirea soartei țăranilor. Aceleași sentimente au determinat atitudinea sa răscoale țărănești din 1907, cind, în calitate fect al Fălciu, potrivit lor represive , ordonate de guvernul reacționar.In timpul primului mondial fășurat . . _străinătate, ptin conferințe și articole publicate in presă, în sprijinul cauzei făuririi statului național unitar român, al demonstrării legitimității năzuințelor de unire ale românilor.întors apoi în țară, dr. N. Lupu împreună cu alți intelectuali patrioți care formau aripa stingă a partidului liberal au fondat, în aprilie 1917, Partidul muncii, în al cărui program au fost înscrise o serie de revendicări burghezo-radicale : împroprietărirea țăranilor, votul universal, lichidarea analfabetismului, elaborarea legislației muncitorești.Ga un fir roșu străbate viața și activitatea doctorului Lupu lupta ho- tărită pentru apărarea drepturilor cetățenești. Un moment luminos in acest sens îl constituie atitudinea fermă de protest față de arestarea delegaților Ia Congresul din mai 1921, care a consfințit transformarea Partidului Socialist în Partidul Comunist Român. Personal, a depus ca martor la procesul intentat participanților la congres, pledînd cu căldură pentru eliberarea celor închiși. „Arestarea pentru idei comuniste — declara el — constituie o sfidare a Constituției, care garantează libertatea de gin- dire". In anii următori, în condițiile încălcării repetate și restringerii drepturilor și libertăților cetățenești de către guvernele reacționare, dr. Nicolae Lupu s-a numărat printre membrii fondatori ai Ligii dreptur- lor omului (1923) — organizație de masă aflată sub îndrumarea P.C.R. — a înfierat scoaterea P.C.R. în afara legii. „Ridicăm protestul nostru, protestul democrației sincere și chib

în timpul marilor

zuite impotriva acestei noi și scandaloase suprimări a libertăților cetățenești..." scria, la 26 iulie 1924, ziarul „Aurora", condus de el.în deceniul al patrulea. în condițiile creșterii pericolului fascist, cind P.C.R. chema toate forțele democratice să se unească spre a se împotrivi fascismului, dr, Nicolae Lupu s-a integrat luptei antifasciste, fiind desemnat candidat al forțelor democratice în alegerile parțiale din februarie 1936, în județul Mehedinți. Victoria obținută aici în confruntarea cu candidatul dreptei arăta cu claritate că exista posibilitatea ralierii unor largi forțe democratice pentru a bara ascensiunea fascismului la putere. în același

O nouă cantină

de pre- județului s-a im- rnăsuri-
război a des- o amplă

100 de ani de la 
nașterea doctorului 

Nicolae Lupu
propagandă in

an. dr. N. Lupu a fost ales în fruntea român unii pentru cărui de onoare era Nicolae - Țitulescu. In această calitate a participat la Congresul universal pentru pace ținut Ia Bruxelles în septembrie 1936, de la tribuna căruia a declarat : „Este de datoria tuturor oamenilor, aparținînd tuturor popoarelor, tuturor claselor, tuturor credințelor, de a se opune cu toate mijloacele revenirii sălbăticiei, în care sintem amenințați să fim înecați".în anii regimului dictaturii mili- taro-fasciște, dr. Nicolae Lupu s-a pronunțat pentru colaborarea forțelor de stingă cu celelalte forțe antifasciste, în scopul răsturnării dictaturii militaro-fasciste și scoaterii țării din războiul antisovietic. Semnătura lui a fost înscrisă, împreună cu ale altor eminenți intelectuali patrioți, pe memoriul prin care profesorii universitari au luat atitudine deschisă, în aprilie 1944, pentru ieșirea României din războiul antisovietic.După victoria insurecției naționale armate antifasciste și antiimperialiste din august 1944, dr. Nicolae Lupu și-a reluat activitatea politică în cadrul Partidului național-țărănesc, in- trînd însă repede în contradicție cu linia reacționară, antidemocratică, promovată de liderii acestuia, fapt care l-a și determinat să-1 sească, formînd Partidul radical. S-a stins din viațăElogiind personalitatea Petru Groza spunea : „A .... _. vechi și adevărat luptător pentru linia democrației reale". Meritele ciș- tigate in această luptă l-au imortalizat în conștiința poporului.

Comitetului al Reuni- universale pace, al președinte

păfă- țărănesc în 1946. lui, dr. fost un
Ioan DON
cercetâtor științific

CREȘTEREA EFICIENTEI ECONOMICE
(Urmare din pag. I) te in cuvintarea tovarășului Nicolae Ceaușescu la plenara C.C. al P.C.R. și in hotărirea plenarei — și care și-au găsit ilustrare în Planul național unic pe anul 1977 — sînt acum bine definite, constituind un însufle- țitor program de lucru. Importantă esie acum asigurarea tuturor condițiilor pentru transpunerea lor în viață. Are o însemnătate deosebită ca toți comuniștii, toți oamenii muncii, cadrele din întreprinderi, centrale, ministere, din activitatea de proiectare, cercetare și inginerie tehnologică, organele și organizațiile de partid să pătrundă adine sensul documentelor plenarei, să înțeleagă in toată profunzimea esența sarcinilor și măsurilor stabilite, natura Îmbunătățirilor calitative, de eficiență ce trebuie realizate in întreaga activitate economică. Pe primul plan al preocupărilor la toate nivelurile — de la întreprinderi și pînă la ministere, de la organizațiile de partid din unitățile economice pînă la comitetele județene de partid — trebuie să se situeze acum adincirca și definitivarea programelor de măsuri pentru realizarea sarcinilor majore în domeniul creșterii eficienței — productivitatea muncii, costurile de producție, de construcții, cheltuielile materiale, calitatea producției, rentabilitatea. întreaga această activitate de îmbogățire și definitivare a programelor de măsuri, de identificare și valorificare a noi rezerve și posibilități trebuie să se desfășoare la fața locului, în întreprinderi și pe șantiere, cu participarea largă și plină de răspundere a specialiștilor, inginerilor, tehnicienilor și muncitorilor.. Creșterea eficienței în întreaga activitate economică să devină, pretutindeni, în toate unitățile și ramurile economiei naționale, o sarcină prioritară, o preocupare stăruitoare, a- totcuprinzătoaie și de zi cu zi a tuturor colectivelor de oameni ai muncii, astfel ca rezultatele în acest domeniu să fie mereu mai mari — aceasta fiind sursa trainică, sigură a sporirii continue a avuției naționale, a prosperității țării și bunăstării întregului popor.

consum, elaborarea de programe pe produse care să asigure modernizarea acestora, reducerea în continuare a consumurilor materiale, greutății lor specifice în cadrul acestor programe, pe un loc central vor trebui să se situeze preocupările pentru lărgirea gamei de înlocuitori, accelerarea acțiunii de tipizare a materialelor și produselor, intensificarea valorificării deșeurilor de toate categoriile. Concomitent, in vederea creșterii susținute a productivității muncii, în toate întreprinderile trebuie să se acționeze stăruitor pentru modernizarea tehnologiilor de fabricație, sporirea gradului de mecanizare și automatizare, perfecționarea organizării producției și a muncii, întărirea ordinii și disciplinei la fiecare loc de muncă.Cu deosebită pregnanță se pune problema creșterii eficienței economice în domeniul investițiilor. In lumina sarcinilor subliniate de tovarășul Nicolae Ceaușescu la Consfătuirea de lucru de la C.C. al P.C.R. din luna septembrie a.c., consacrată activității in domeniul proiectării și construcțiilor industriale — sarcini care au fost accentuate în cadrul cuvântării- rostite la plenară — este necesar să fie intensificată acțiunea de îmbunătățire a proiectelor în toate fazele, pe baza restructurării radicale, revoluționare a concepției de construcții-niontaj. Pe a- coastă cale, trebuie asigurată reducerea cu cel puțin 30 la sută a volumului de construcții-montaj, prin diminuarea consumurilor de metal, ciment, lemn și alte materiale, evi- tîndu-se supradimensionările și' excesele arhitecturale. După cum s-a arătat la plenară, accentul principal trebuie pus pe aplicarea unor tehnologii moderne, care să ducă la creșterea eficienței economice, la ridicarea performanțelor tehnico-func- țiOnale ale produselor și a gradului de folosire a materiilor prime.Sarcinile și direcțiile de acțiune pentru ridicarea eficienței economice la un nivel superior, sublinia-

diminuarea funcționale.restaurantCa pretutindeni în țară, la întreprinderea de utilaj chimic din Ploiești constituie o preocupare permanentă crearea unor condiții tot mai bune de muncă și viață pentru angajați.Recent a fost dată in folosință o nouă cantină-restaurant. „Pentru această nouă construcție — ne spune președintele sindicatului, tovarășul Nicolae Necula — s-au cheltuit peste 5 milioane de lei. Pe lingă spațioasa sală de mese cu 1 500 de locuri în 3 serii, cantina restaurant mai deține un bloc alimentar — bucătărie modernă, camere frigorifice, de tranșarea cărnii, laboratoare de cofetărie și patiserie, depozite, precum și rampe de încărcare și descărcare. La această nouă unitate de alimentație publică lucrează un personal bine calificat. Mîncărurile gătite mulțumesc pe abonați datorită diversității consistenței lor. ția uzinei din șului s-a dat în asemenea, o cantină-restaurant unde se prepară bucate gustoase pentru angajații din schimbul I și II. La fabrica de utilaj complex, vechiul local al cantinei s-a lărgit și modernizat, bucătăria fiind utilată cu agregate și roboți.La întreprinderea de utilaj chimic se realizează și alte lucrări menite să asigure condiții mai bune de muncă. Astfel, pentru angajații de la cazangeria grea se află în curs de amenajare noi vestiare, dușuri, camere pentru gustări in pauza de dimineață etc. (Constantin Căprarul.

t V
18,00

PROGRAMUL I

18,10

vînd dau unor

18.40
19,05
19.20
19.30 Telejurnal.
20,00 Să muncim și să trăim în 

comunist.

dumneavoastră
(l-MM-5452), vă rog!

meniurilor și Pentru sec- nordul ora- funcțiune, de
20,25 Seară de teatru : „întoarcerea ta

tălui risipitor- de I. D. Sîrbu.
22.05 Vedete internaționale.
22.20 Telejurnal.

PROGRAMUL II

JL.

plin cu ciorapi, iar în ce privește
nu face nimic duc înapoi de unde i-am

cu suprapret

lui Vasile Mihal, sector 4, condam-

(Declarația Judecătoria

(Din dosarul nr. 4825'1976, Tribunalul municipiului București).

aduse. Este fapte...fața jnstan-

dată așa, ca aten-i-am servit...Vasile Dincă, pînă restaurantul „Ori- și

25 august a.c., Ia unitatea Moșilor, aparținînd de I.L.F.

..Nu recunosc faptele pentru care sînt trimi» in judecată, respectiv sustragerea

în dosarul nr. 455/1976. sectorului 5).

(Din „nevinovățiile"str. Bradului nr. 31, nat la 3 ani închisoare pentru tilhărie).

ne directă de la Palatul sporturi
lor șl culturii.
Telex.
Amfiteatrul cărților.
Atenție la... neatenție ! Emisiune 
de protecție a muncii.
Pentru sănătatea dv. Primul aju
tor în caz de accidente profesio
nale.
Lecții TV pentru lucrătorii din 
agricultură.
întrebări și răspunsuri.
Telecronică pentru pionieri.
1001 de seri.adu- mai ani,

„Oile negre
O turmă de mioare — 180 la 

număr — aparținind cooperati
vei agricole de producție din Tă- 
tirlaua (Alba) — și trei ciobă
nei, coborau, in miez de noapte, 
de la munte. Lingă orașul Zlat- 
na, in satul Feneș, in calea lor 
au apărut 5 umbre. Ciobanii nu 
s-au speriat. Au luptat cit au 
putut dar n-au biruit. Umbrele 
au dispărut in noapte cărind cu 
ele o parte din oi. Cele 5 umbre 
sint : Nicolae Bogdan, Simian 
Olălău, Ion Șerban, Traian Tas- 
cu și Ioan Aron din Feneș. „Oile 
negre" ale satului.

Rubrică realizată de
Gheorghe GRAURE 
cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii"

10,00 Teleșcoală.
11,00 Film artistic : „Poveste despre un 

lucru simplu" — producție a stu
diourilor sovietice.

12.20 Turism șl vinătoare.
12,45 Bijuterii muzicale.
13,15 Telex.
16,00 Campionatele naționale de box 

— sferturi de finală. Transmisiu-

20,00 Ora științei șl tehnicii.
20,40 Publicitate.
20,45 Tezaur de cîntec românesc. Mu

zica deceniului opt.
21,15 Prestigiul experienței românești. 

Emisiunea prezintă cîteva mo
mente ale pregătirii și specializării 
studenților și cadrelor tehnice ve
nite de peste hotare la școlile de 
învățămînt superior din București.

21.35 Vîrstele peliculei.

Vulpoiu cind 
a ajuns la struguri 

...i-a vîndut

In ziua de203 din Piața ...Bereeni, a fost adusă o cantitate de 1 532 kg de struguri. Cum șeful unității nu se afla prezent, cel care a luat în primire marfa și factura în care era indicat prețul a fost vînzătorul Dumitru Vulpoiu. Grăbit nevoie mare, i-a și pus în vinzare. Bineînțeles, ca un bun comerciant, a afișat și prețul — 6.90 lei/kg. După un timp, doi milițieni, curioși prin... meserie, au constatat că în acte scria clar : 5,50 lei/kg. Adică, mal puțin cu 1,40 lei de fiecare kilogram, diferență pe care Dumitru Vulpoiu o pretindea pentru sufletul lui.— Onorată instanță, eram grăbit, am vă zut strugurii frumoși și nu m-am mai uitat în factură...A fost condamnat, in primă instanță, la 7 luni închisoare. Aviz și altor „vulpoi". Dar aviz și celor care l-au angajat ca vîn- zător și care ar fi trebuit să-și dea seama că Vulpoiu, cind o să ajungă la struguri... o să-i vîndă cu suprapreț. Pentru simplul motiv că avea antecedente penale. între care si o condamnare pentru delapidare...

înțelesul 
art. 223 c. p

Iuțeala 
de condei— Este adevărat, am avut o lipsă, dar nu mi-am însușit nici un ban pentru mine; l-am împrumutat pe un coleg pentru cîteva zile...Probele au demonstrat că, într-adevăr, Maria C., taxatoare la I.T.B., nu și-a însușit bani din gestiune, iar suma în discuție — 810 lei — a fost împrumutată unui coleg șofer.Și totuși a fost condamnată. Din fericire pentru ea. pedeapsa este în întregime grațiată. Am relatat acest caz, aparent banal, tocmai pentru faptul că nu e singurul și nu e pentru prima dată cind o taxatoare de la I.T.B. a „împrumutat" cu sume de bani din gestiune diverse cunoștințe. Ajunse in fața instanțelor, au invocat aceeași apărare ca și Maria C : „n-am avut intenția să-mi însușesc, am ajutat pe cineva cu titlu de împrumut", inchipuin- du-și că acest gen de „împrumut" nu este totuna cu delapidarea.De aceea, pentru lămurirea lucrurilor, redăm textul art. 223 al. 1 c.p., care încriminează astfel delapidarea: „însușirea, folosirea sau traficarea de către un funcționar ori alt salariat, in interesul său ori pentru altul (s.n.). de bani, valori sau alte bunuri din avutul obștesc, pe care le gestionează sau administrează, se pedepsește cu închisoarea de la 6 luni la 5 ani",,.După cum se vede, prevederile sînt clare și pe înțelesul tuturor.

Recunoaștem Învinuirile adevărat că am comis acesteCe ar mai fi putut spune în . ...ței Gheorghe Bertea, zis „Puștiu", și George Militaru, zis „Țăranu" ? Doi flăcăi zdraveni. unul din București (str. Veronica Micle nr. 7), celălalt din comuna Ciocănești, județul Ilfov. Amîndoi însă fără ocupație. Nu munceau, dar din munca altora nu se sfiau să se înfrupte. Cum ?încercind și, la nevoie, forțind noaptea portierele autoturismelor sau ușile prăvăliilor, in special ale debitelor de tutun. Din mașini luau tot ce se putea lua : aparate de radio, haine uitate înăuntru, piese ori, după caz, încercau să fure mașina cu totul. Din prăvălii căutau să subtilizeze mai ales banii din tejghea. Iși duceau tiriș- grăpiș o existență incropită intre mărunțișul găsit intr-un sertar și cei cițiva lei luați repede și pe sub mină în vreuna din piețele prin ’ care comercializau amatorilor de chilipir lucrurile furate.— Am greșit. Cerem clemență... Ne pare rău de ce-am făcut.Regrete tîrzii. Pentru cele 24 de furturi comise și pentru conducere de autoturism fără permis, inculpații au fost condamnați la cite 3 ani și 6 luni închisoare.Cine nu face nimic învață să facă rău...

— Și spui că n-ai pretins nici o sumă în plus de la masa celor pe care i-ai servit în calitate de ospătar ?— Nu, onorată instanță.— Dar suma de 300 de lei trecuți în plus în prima notă de plată ?— A fost doar o socoteală provizorie. Ori poate am greșit...— Dar suma de 150 lei ?— Păi asta mi-a fost ție, pentru modul cumFaptele îi aparțin lui nu de mult ospătar la zont“ din Capitală. Acestea i-au fost răspunsurile, argumentele în „apărare" invocate în fața instanței — Judecătoria sectorului 7. A fost condamnat la 6 luni închisoare. pedeapsa urmînd a fi executată prin obligare la muncă corecțională.

unui sac plin cu ciorapi, iar in ce privește cele 50 de perechi găsite acasă, erau cumpărați din piață pentru mine, nevastă și copii. De altfel, soția chiar mi-a reproșat că de ce cumpăr atit de mulți ciorapi și mi-a spus să-i luat...".
„M-am căsătorit cu tine din două motive : primul, pentru că mi s-a părut că mă iubești mult și ai un suflet nobil, iar al doilea a fost ambiția de a arăta cuiva că mă pot mărita tot cu un inginer. Dar in momentul cind m-am măritat te stimam totuși și mi-a părut rău de tine—

Din caietul 
grefierului

„N-am nici o vină că știe de glumă și atunci cravata mi-a dat-o, deși lucru în glumă. Recunosc tat cu un cuțit, dar nu dea cravata, cum greșit tocmai pentru ca să și-o I
i reclamantul nu cind i’am cerut eu zisesem acest că l-am amenin- pentru ca să-mi a interpretat, ci ia înapoi"—

Dinu POPESCU 
Emil MARINACHE
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«
Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste RomâniaSint recunoscător Excelenței Voastre și poporului României pentru mesajul de condoleanțe trimis în legătură cu tragicul accident aviatic de la Bombay. Apreciem foarte mult amabilele dumneavoastră sentimente exprimate in acest mesaj.
Inaugurarea 

„Expoziției industriale 
plutitoare japoneze" 

la Galați

încheierea sesiunii Comisiei mixte ministeriale 
româno-iraniene de cooperare economică și tehnică

ANIVERSĂRI

FAKHRUDDIN AU AHMED

Tovarășului PIOTR JAROSZEWICZ
Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Populare PoloneA fiind cu durere despre gravul accident de cale ferată care a provocat pierderi de vieți omenești și rănirea unor călători, în numele guvernului român și al meu personal, vă adresez cele mai sincere condoleanțe, întreaga noastră compasiune familiilor îndoliate, iar celor răniți urări de grabnică restabilire.

MANEA MANESCU
Prim-ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România

Cronica zilei
Vizita delegației de acti

viști ai P, C. Bulgar. M invitația C.C. al P.C.R., o delegație de activiști ai Partidului Comunist Bulgar, condusă de prof. dr. Ivan Popvasiliev, membru supleant al C.C. al P.C. Bulgar, adjunct de șef de secție la C.C. al P.C.B., a făcut o vizită pentru schimb de experiență în țara noastră în perioada 1—8 noiembrie.Delegația a avut întîlniri și convorbiri la Ministerul Sănătății, la Comisia Națională de Demografie , și la Comitetele județene Gorj și Hunedoara ale P.C.R., a vizitat obiective economice, social-culturale și instituții medico-sanitare din Capitală și alte localități. Luni, delegația a fost primită de tovarășul Iosif Banc, membru supleant al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., președintele Consiliului Central de Control Muncitoresc al Activității Economice și Sociale. La primire, care s-a desfășurat în- tr-o ambianță tovărășească, de caldă prietenie, a participat Ștefan Kiss, secretar de stat la Consiliul Central de Control Muncitoresc al Activității Economice și Sociale.în aceeași zi, delegația S-a reîntors in patrie.

țului, industriei și cooperativelor a! statului Oyo, din Republica Federală Nigeria, care efectuează o vizită în țara noastră la invitația ministrului economiei forestiere și materiale- Patilineț.lor de construcții, Vasile preziden- numit înNumire. Prin decretțial. Teodor Vasiliu a fost ______  ...calitate de ambasador extraordinar și plenipotențiar al Republicii Socialiste România în Norvegia.
Primire. Ministrul afacerilor externe, George Macovescu, a primit pe Matti Hăkkanen, noul ambasador extraordinar și plenipotențiar al Finlandei în România, în legătură cu anroplata prezentare a scrisorilor sale de acreditare.

Plecarea delegației Aso
ciației de prietenie sovieto- 
românâ Luni 3 părăsit Capitala delegația Asociației de prietenie so- vieto-română, condusă de V. P. Usa- clov, adjunct al ministrului învăță- mîntului superior și mediu de specialitate al R.S.F.S. Ruse, vicepreședinte al AP.S.R., care, la i " “ Consiliului General A.R.L.U.S.. participat zâte de-a IuțiiLa lutată de Maria Stăneșcu, adjunct al ministrului educației și învățămîn- tulul, membru în Biroul Consiliului General A.R.L.U.S., de activiști A.R.L.U.S.Au fost prezenți reprezentanți ai Ambasadei U.R.S.S. la București.

Centrul Demografic 
O.N.U.-România din București a organizat luni o masă rotundă pe tema : „Schimbările intervenite în studiul populației după Conferința Mondială de la București din august 1974 și preocupările O.N.U. în această direcție". A vorbit Leon Tabah, directorul Diviziei Populației a Organizației Națiunilor Unite. Au participat cursanți și specialiști români și străini de la C.E.D.O.R., membri ai Comisiei Naționale de Demografie, precum și cadre didactice și cercetători interesați în cunoașterea acestei probleme.

în călătoria pe care o întreprinde în lume, nava „Shin Sakura Maru“, la bordul căreia este organizată cea de-a 12-a ediție a „Expoziției industriale plutitoare japoneze", a poposit în portul Galați. Expoziția oferă o vedere de ansamblu asupra realizărilor industriei, științei, tehnicii, culturii, modului de viață, tradițiilor și obiceiurilor poporului nipon. Aproximativ 350 de firme japoneze expun produse dintre cele mai diverse — de la bunuri de consum la construcții de mașini, moderne instalații chimice, echipament electronic și de telecomunicații.Expresie a colaborării pe multiple planuri statornicite intre România și Japonia, au relevat în cadrul festivității de deschidere Ryoko Ishikawa. ambasadorul Japoniei la București, și Yoshio Tsuji, președintele expoziției, această nouă manifestare este menită să contribuie la promovarea relațiilor economice și culturale dintre țările noastre, relații care au cunoscut o dezvoltare deosebită în urma vizitei președintelui Nicolae Ceaușescu în Japonia, în anul 1975.La festivitatea de Inaugurare a expoziției a luat cuvintul, de asemenea. tovarășul Gheorghe Oprea, viceprim-ministru al guvernului, care a evidențiat evoluția ascendentă a relațiilor economice româno-nipone, raporturile de cooperare în realizarea unor obiective industriale. în relațiile sale eu Japonia, România va acționa și în viitor în direcția promovării de noi forme de cooperare în producție, știință și tehnologie, în interesul ambelor țări — a arătat vorbitorul.La deschiderea expoziției au fost prezenți loan Avram, ministrul industriei construcțiilor de mașini. Necu- lai Agachi, ministrul industriei metalurgice, Traian Dudaș, ministrul transporturilor și telecomunicațiilor, Dumitru Bejan, prim-secretar al Comitetului iudețean Galați al P.C.R., președintele comitetului executiv al consiliului popular județean, alți reprezentanți ai organelor locale de partid și de stat, conducători ăi unor instituții și întreprinderi economice.

La București s-au încheiat luni lucrările celei de-a XH-a sesiuni a Comisiei mixte ministeriale româno- iraniene de cooperare economică și tehnică. în Încheierea lucrărilor, Ion Pățan, viceprim-ministru al guvernului, ministrul comerțului exterior și cooperării economice internaționale, și Manoochehr Tasllmi, iranian al comerțului, au protocolul acestei sesiuni, documentului, au fost convenite măsuri pentru dezvoltarea și diversificarea conlucrării româno-iraniene în domeniile industrial, minier, agricol, silvic, precum și în ceea ce privește acordarea de asistență tehnică. S-au stabilit, de asemenea, programe de lucru pentru realizarea acțiunilor de cooperare pentru fabricația de tractoare și mașini agricole, mașini- unelte, conlucrarea în sectoarele construcțiilor industriale și agricole, e- nergiei electrice și altele.

ministrul semnat Potrivit

De la CE C.

vremea

invitațiaGeneral A.R.L.U.S.. a la manifestările organi- în țara noastră cu prtlejul Celei 59-a aniversări a Marii RevO- Socialiste din Octombrie.aeroport, delegația a fost sa-

Premiere. *rei cinematografe bucureștene — „Scala". „Capitol" și „Grivița" — a început să ruleze de luni seara o nouă producție a cinematografiei noastre : ..Premieră". realizată de Casa de filme numărul patru. Inspirat din lumea teatrului, filmul are la bază un scenariu scris de Aurel Bafanga. Pe generic se intilnesc, alături de numele regizorului Mihai Constanti- nescu. cele ale operatorului Costache Compozitorului în distribuție — Radu Beligan,
Sosirea unei delegații e- 

conomice nigeriene. Luni 3 sosit în Capitală delegația condusă de A. M. Babalola, ministrul comer-

Dumitru-Fony și Temistocle Popa. Carmen Stănescu.Toma Caragiu, Dem Rădulescu. Va- silica Tastaman și alți actori cunos- cuti.împreună cu filmul artistic a fost prezentat în premieră și documentarul „Se întorc berzele", a cărui regie este semnată de Ion Bostan.(Agerpres)

Ieri in țară : Vremea a fost in gene
ral călduroasă, cu ' cerul mal mult 
noros, în cea mai mare parte a țării. 
In Oltenia, Dobrogea șl Moldova, pe 
alocuri, a burnițat, iar în Banat, Cri- 
șana și Maramureș a plouat slab. Vîn- 
tul a prezentat intensificări de 40—50 
km pe oră în sudul Banatului șl în 
zona de munte. Temperatura aerului 
la ora 14 era cuprinsă între 4 grade 
la Avrămenl și 19 grade Ia Sînnlcolau 
Mare, tn București : Cerul a fost aco
perit. Vîntul a suflat slab, pînă la po
trivit. Temperatura maximă a fost 
12 grade.

Timpul probabil pentru zilele de 
11 și 12 noiembrie. In țară : Vreme 
lativ caldă, la începutul intervalului, 
apoi in răcire ușoară. Cerul Va fi va
riabil, mai mult noros. Izolat vor cădea 
burnițe și ploi slabe. Vint slab pînă la 
potrivit, predominînd din sectorul-su
dic. Temperaturile minime vor fi cu
prinse între 2 și 10 gratie, mal coborîte 
în estul Transilvaniei, iar maximele 
între 6 și 16 grade, mal ridicate in sud, 
la începutul intervalului. In București : 
Vreme relativ caldă, cu cerul variabil, 
mal mult noros. Ceață șl burniță. Vint 
slab, pină la potrivit. Temperatura 
ușor variabilă.

de

io, 
re-

Casa de Economii și Consem- națiuni. împreună cu Direcția generală a poștelor și telecomunicațiilor au larii de conturi chise la C.E.C. prin Virament pentru radio și tru efectuarea titularii de conturi personale se pot adresa, cu o cerere, avizată in prealabil de unitatea C.E.C. la care are deschis contul, oficiului poștal în evidența căruia se află ca abonat.De asemenea, din dispoziția titularilor, unitățile C.E.C. efectuează din conturile acestora și alte plăți periodice pentru telefon, consumul de energie electrică, impozite, taxe și prime de asigurare. Toate aceste operații se efectuează gratuit de către C.E.C. Totodată, titularii de conturi personale pot dispune unităților in care își desfășoară activitatea Să li se depună in contul deschis la C.E.C. remunerația integrală sau parțială pe care o au de primit. Aceeași dispoziție o pot dă și altor unități de la care au de primit alte dreoturi bănești. Pe lingă aceste avantaje, titularii de conturi personale beneficiază și de dobinzi anuale.Pe linia preocupării de îmbunătățire a servirii depunătorilor se înscrie și măsura luată de Casa de Economii și Con- Semnățiuni ca toți cel care doresc să li se deschidă un cont personal să poată prezenta y - rerea și formularul cu specimenul de semnături și Ia o altă unitate C.E.C. proprie sau încadrată cu un lucrător gestionar C.E.C. sau cu responsabil de agenție, care Va constitui, in afara C.E.C. la Cea de-a de titular plăți în cecuri.

stabilit ca titu- personale des- să poată plăti abonamentele televizor. Pen- acestor plăți,

sucursalei sau filialei care deschide contul, doua unitate indicată pentru efectuarea de numerar pe bază de
• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT O SPORT • SPORT • SPORT

REVISTA COMPETIȚIILOR BOX

• Gimnastele continua să reprezinte la înalt nivel culorile sportului nostru ® în diferite ramuri, noi 
pretendenți la locuri fruntașe • La cuplajul bucureștean, cu derbiul Steaua—Sportul studențesc, 

fotbal au jucat cei de la Rapid și ProgresulfotbalGimnastele noastre de frunte, pe linia marilor succese olimpice, continuă să reprezinte la cel mai înalt nivel sportul românesc peste hotarele țării. Succes extraordinar de public în Grecia — pentru Nadia Cc- măneci ; reintilnire călduroasă cu spectatorii canadieni la Toronto, Edmonton și Calgary — pentru Teodora Ungureanu.
Ieri seara, Nadia și colegele ei de 

echipă au luat parte la un concurs 
demonstrativ, organizat in cinstea 
lor la Atena. Aplauze furtunoase au 
răsplătit măiestria tinerelor românce, 
la încheierea demonstrației decemin- 
du-se echipei noastre o medalie de 
onoare din partea federației elene. 
Nadiei Comăneci i s-a conferit o me
dalie de aur de către Ministerul pen
tru Sport șl Tineret din Grecia.Zilele acestea, Nadia Comăneci. Teodora Ungureanu și Mariana Constantin. împreună cu antrenorul lot Bela Karoly, vor pleca în Japonia, unde sînt așteptate cu un enorm interes. Citez din scrisoarea președintelui Asociației japoneze de gimnastică, Yoshinori Maeda, trimisă către F.R.G. : „Va fi cea mai mare plăcere a noastră ca Nadia și celelalte gimnaste românce să participe la Cupa Kuniki (13—14 noiembrie. Nagoya), principala noastră competiție... Prezența' gimnastei Nadia Comăneci. din stimata dumneavoastră țară Ia Cupa Kuniki nu este numai o veche dorință a asociației noastre, ci a întregului popor de 100 de milioane din Japonia... Sintem încredințați că venirea ei va contribui mult la întărirea relațiilor prietenești dintre România și Japonia".Dintre evenimentele sportive cu caracter international remarcăm și calificarea echipei de polo a clubului Dinamo București în turneul final al „Cupei cupelor", în care turneu va

avea drept rivale echipele M.G.U. Moscova, Primorje Rijeka și Barce- lonettâ (loc de desfășurare a turneului — Sibenik, Iugoslavia, intre 26 și 23 noiembrie).Trecind în domeniul competițiilor interne, observăm un element îmbucurător pentru întrecerile din sporturile pe echipe : formații din alte orașe asaltează pozițiile fruntașe tradiționale ale cluburilor bucureștene. Astfel, la volei feminin, succese în serie ale echipei Penicilina Iași asupra bucureștencelor — ultima victorie asupra echipei Rapid, cu 3—0 chiar pe terenul din Giulești. La volei masculin, Explorări Baia Mare continuă pe linia ascendentă din campionatul trecut și va fi interesant de urmărit lupta „în trei" cu Dinamo și Steaua. La hochei, iată că S.C. Miercurea Ciuc și chiar Dunărea Galați au invins pe Dinamo ; măcar poziția secundă dintr-un campionat cu numai patru echipe să fie subiect de întrecere, fără un învingător știut dinainte de joc. De asemenea, dacă în handbal feminin Universitatea Timișoara își domină de mai multă vreme cele două rivale din Capitală, acum și în campionatul masculin cresc pretențiile celor de la H.C. Minaur pentru confruntările cu Steaua și Dinamo.Fotbalul din cea de-a XH-a etapă a confirmat părerile expuse după meciul televizat dintre Universitatea Craiova și F.C. Bihor : echipa din Oradea s-a exprimat mai bine decit altă dată pe cîmpul de joc propriu și a învins pe Dinamo ; viitorul meci de la București, dintre Dinamo și Universitatea Craiova, își păstrează, ba chiar își Întărește, elementele de joc- derbi în sezonul de toamnă al campionatului. La București, cuplajul s-a desfășurat pe dos : am văzut întîi o partidă frumoasă de fotbal Pro-

greșul—Rapid, apoi un meci „vedetă", banal din ambele părți. Steaua— Sportul studențesc. Rapid a jucat mai bine și mai vigUros decît Progresul, scăpînd un punct printre degete fiindcă a considerat înainte de vreme socotelile încheiate ; Progresul n-a oprit deloc motorul pentru pase peste pase, mareînd punctul egalizator exact cind se încheiau cele 90 de minute regulamentare pentru durata unei partide de fotbal.Doi tineri jucători excelenți pe parcursul acestei partide. Coincidență sau nu, ambii sint aripi pe partea stingă — Apostol (Progresul) și Manea (Rapid). De altfel, ultimul a intrat în vederile conducerii tehnice a e- chipei naționale, împreună cu Marcu (Univ. Craiova), pentru postul respectiv. Totuși, pentru meciul de astăzi cu Admira n-au plecat la Vie- na cu lotul reprezentativ, din motive diverse, nici Marcu, nici Manea. Formația reprezentativă, care joacă astă- seară la Viena (ora 19), prezintă cel puțin un motiv special de interes : va juca pentru prima oară în echipa A o linie de mijlocași pe care o așteptăm de multă vreme — Bălăci, Bo- loni, Mulțescu. Cu multă probabilitate, verificarea va fi continuată, după cum crede conducerea tehnică a echipei, și cU prilejul meciului oficial România—Bulgaria (28 noiembrie). Cit ii privește pe vechii titulari, Dinu și Dumitru, aceștia au fost scoși din lot pentru comportări necorespunzătoare. Și, împreună cu ei, Zamfir și Hajnal. care, e drept, nici nu prinseseră cheag în echipă și nici nu-1 vor prinde vreodată dacă nit vor înțelege că fotbalul e o treabă serioasă, care cere muncă multă, viață sportivă și corectitudine în toate.
Valeria MIRONESCU

Primele reuniuni 
ale campionatelor 

naționale după-amiază, la Palatul spor- și culturii din Capitală au iii* finalele campionatelor națio-Luni turilor ceput _________ ____ r_______nale de box. în prima gală a zilei, la categoria „cocoș", Gh. Marinei (B.C. Brăila) a reușit să-1 învingă la puncte pe Șt. Duminică (B.C. Galați). N. Stoenescu (A.S.A. Cluj-Napocâ) a obținut decizia la puncte în fața di- namovistului D. Dorobanțu, iar D. Burdihoi (Metalul) a cîștigat. cu o decizie de 4—1, în fața lui Al. Do- băeș (Metalul Bocșa). V. Kiss (A.S.A. Cluj-Napoca) a fost declarat invins. prin descalificare, in fața lui L. Rădulescu (Motorul Arad). La categoria „pană". I. Lungu (Steaua), deși fusese numărat in repriza a IlI-a, a fost declarat învingător (cu O decizie de 3—2) in fața lui N. Bu- tiseacă (B. C. Galați).Aseară. In cea de-a doua reuniune a finalelor, S-au înregistrat următoarele rezultate mal importante : semi- muscâ : F. Ullnluc b.p. C. Buhara ; Al. Turei b.ab. pe N. Schiopu ; semi- ușoară : C. Ștefanovlci b.p. D. Sze- keli ; M. Hozo b.p. V. Soroceanu ; P. Capriceanu b.p N. Endredy ;C. Dia b.p. Gh. llie ; A. Turcitu b.p. I. Sandor ; Fl. Livadaru b.p. N. Dol- Can ; mijlocie mică i C. Ciochină b.p. I. Dimache ; Petropavlovschi b. ko. pe T. Roșu ; Cât. semigrea : Z. Lăcătuș b.p. N. Grigore ; C. Daflnoiu b.ab. 2 pe M. Banu ; cat. grea : M. Simon b.ab. 1 I. Gheorghiță.Astăzi vOr avea loc alte două reuniuni. Prima începe la ora 14.00 in loc de 15.00 cum fusese anunțat, iar cea de-a dona este programată de la ora 19.00. Din programul celor două gale se remarcă următoarele partide : St. BăiatU — P. DragU ; I. Fuicu —D. Tănase ; L Lungu — M. Lazăr ; C. Cuțov — D. Ușurelu și P. Dobres- Cu — Ad. Guțu.

Cu același prilej, Ion Florescu, adjunct al ministrului comerțului exterior și cooperării economice internaționale. și Alireza Arouzi, adjunct a! ministrului iranian al comerțului, au semnat protocolul privind schimburile reciproce de 1977.Lucrările sesiunii acest prilej cei doi
mărfuri pe anul— au arătat cu ____ , ,_____ , .... miniștri — s-au desfășurat potrivit orientărilor date de președintele Nicolae Ceaușescu și Șahinșahul Mohammad Reza Pahlavi Aryamehr, cu ocazia convorbirilor care au avut loc la București și Teheran. în continuare, vorbitorii au evidențiat sarcinile sporite ce revin ambelor părți pentru ca la sfîrșltul anului 1980 valoarea schimburilor e- conomice româno-iraniene să se cifreze la 1 miliard de dolari, atingerea acestui obiectiv, au chis ei, relațiile româno-iraniene se vOr întări și mai mult, In interesul ambelor țări și popoare, al îmbunătățirii climatului de înțelegere și conlucrare pe plan internațional.La semnare au luat parte membrii celor două delegații, precum și ambasadorul Iranului la București, Aii Reza Bahrami.

★în cursul dUpă-amiezii, delegația economică guvernamentală iraniană a părăsit Capitala.

Prin con-

(Agerpres)

Școala de la Golești 
la 150 de aniRecent, intr-un cadru festiv, Școala de la Golești și-a sărbătorit un veâc și jumătate de existență. Continuatoare strălucită a învățămîntu- lui românesc, școala și-a mărit simțitor spațiul și baza materială, la nivelul cerințelor învătămintulul actual. în cadrul adunării festive, colectivul de cadre didactice și elevii au fost felicitați, pentru succesele dobîndite, de Vasile Mohan, președintele Comitetului executiv al Consiliului popular județean Argeș, de reprezentanți ai unor școli din Pitești, Curtea de Argeș și Cimpulung. Cu vii aplauze, a fost adoptată o telegramă adresată C.C. al P.C.R., tovarășului Nicolae Ceaușescu, în care se spune, printre altele : „Prin grija permanentă a partidului și statului, Școala de la Golești, asemenea tuturor instituțiilor de învățămint din țară, și-a creat o bază materială corespunzătoare. are un valoros corp didactic capabil să contribuie cu toată priceperea la pregătirea temeinică pentru muncă și viață a tinerei generații. Vă asigurăm, tovarășe Nicolae Ceaușescu, că nu ne vom precupeți forțele pentru prosperitatea localității de rezonanță istorică in care muncim și trăim, pentru întărirea scumpei noastre patrii, Republica Socialistă România".

ȘCOLARE 
Centenarul Școlii 
din Ocna Mureșîn orașul Ocna Mureș, în prezența unui numeros public alcătuit din cadre didactice, pionieri, elevi, părinți, chimiști și mineri din acest centru muncitoresc, a fost sărbătorită de curind împlinirea a 100 de ani de la Înființarea școlii generale din localitate. La festivitate a participat tovarășul George Homoștean, președintele comitetului executiv a! consiliului popular județean. Semnificația executiv alaniversării centenarului școlii în contextul sarcinilor sporite care revin astăzi invățămintului a fost pe larg evidențiată în cadrul adunării deschise care a avut loc, în tematica expoziției care a prezentat lucrările realizate de elevi in orele de activitate practică. Partlcl- panții la sărbătorire au adresat o telegramă C.C. al P.C.R., tovarășului Nicolae Ceaușescu, din care desprindem : „Animați de cele mai înalte sentimente patriotice, vă asigurăm, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că noi. cadrele didactice, elevii școlii generale, părinții și toți locuitorii din Ocna Mureș, vom munci și învăța cu toată dăruirea și pasiunea pentru a îndeplini sarcinile ce ne revin din documentele Congresului al XI-Iea al partidului, pentru ca în școala noastră să se formeze constructori destoinici ai socialismului și comunismului".

Realizarea planului de export
(Urmare din pag. I)greșului educației politice și al culturii socialiste, organele și organizațiile de partid desfășoară o tot mai intensă și mai concretă muncă politico-educativă în sprijinul producției, explicind faptul că realizarea Ia timp a sarcinilor de export constituie o necesitate obiectivă a progresului economico-social al României, implicit a ridicării nivelului de trai al poporului, o contribuție concretă la înfăptuirea politicii externe a partidului și statului consacrată cauzei colaborării și păcii în lume. Cu tot mai mare eficiență se acționează în acest scop prin munca de la om la om, propaganda vizuală, gazetele de perete, foile volante, stațiile de radioficare, prin organizarea unor consfătuiri și schimburi de experiență pe ramuri de producție, care demonstrează convingător faptul că deși planul la export pe acest an este cu peste 15 la sulă mai mare față de anul treclit. dispunem de capacitățile de producție și forța umană necesare realizării și chiar depășirii ltii.în ce privește latura organizatorică, menționăm că membri ai Comitetului județean de partid Și ai aparatului său sînt repartizați și a- jută organizațiile de partid din unitățile de producție exportatoare, răs- punzind de întreaga activitate politi- co-organizatOrică desfășurată în vederea îndeplinirii tuturor indicatorilor de plan. în aceste unități, membrii. comisiei județene de export și ai subcomisiilor pe ramuri de producție acționează permanent în diferite locuri de muncă și schimburi.S-a permanentizat practica de a organiza lunar, la nivelul comitetului județean de partid, ședințe de lucru ale comisiei județene de export cu participarea reprezentanților Ministerului Comerțului Exterior și Cooperării Economice Internaționale, ai ministerelor de resort, centralelor și întreprinderilor de comerț exterior. Sînt dezbătute și rezolvate in acest cadru organizatoric probleme de bază ale Contractării, planificării și asigurării bazei materiale, conform planului producției de export, precum și angajamentelor asumate. Sînt urmărite îndeaproape perfecționarea organizării producției și a muncii, a pregătirii tehnico-profesionale a tuturor categoriilor de angajați, a stilului și metodelor de lucru ale organelor de conducere și control, generalizarea șl fructificarea pe un plan superior a experienței înaintate. A-

nalizele pe care Ie realizăm în plenarele comitetului județean de partid, în ședințe ale biroului și secretariatului său — unele ținute chiar la fața locului, în mari unități exportatoare — consfătuirile organizate periodic la nivelul județului cu cadrele de conducere din acest domeniu se finalizează prin adoptarea de măsuri concrete și prin soluționarea operativă a problemelor pe care le ridică producția. Secretariatul comitetului județean de partid a organizat colective formate din activiști de partid, specialiști și alte cadre, care ajută concret comitetele de partid și comitetele oamenilor muncii din unitățile care la ment dat au rămineri în realizarea produselor destinate exportului, in adoptarea unor măsuri și acțiuni eficiente pentru recuperarea restanțelor și crearea condițiilor necesare bunei desfășurări a exportului pe întregul an, inclusiv pentru 1977. Ne bucură, de asemenea, că în momentul de față putem constata rezultatele concrete ale aplicării ho- tăririlor plenarei comitetului județean de partid cu activul, din primul semestru al anului, consacrată creșterii aportului cercetării și proiectării la diversificarea, reproiectarea și îmbunătățirea indicatorilor calitativi ai produselor pentru export.Prin mijloacele și metodele specifice muncii de partid acționăm și vom acționa în continuare — cum s-a stabilit și la Plenara C.C. al P.C.R. din 2—3 noiembrie a.c. — pentru sporirea răspunderii comuniste față de calitatea produselor în fiecare fază și ciclu de realizare, inma- gazinare și transport, pentru diversificarea produselor, creșterea receptivității față de exigențele beneficiarilor și Cerințele pieței externe, pentru reducerea continuă a cheltuielilor de producție, și creșterea competitivității produselor pe piața externă. în paralel, acționăm pentru dezvoltarea inițiativei de la întreprinderea „1 Mai" Ploiești de a realiza în avans un volum de mărfuri în scopul menținerii ritmicității livrărilor. Vom continua, de asemenea, acțiunile vizind crearea unui eficient sistem informațional la nivel de întreprindere și județ in vederea cunoașterii in fiecare moment, zi de zi, a modului cum se îndeplinesc sarcinile Ia export, a măsurilor care trebuie luate și prin a căror înfăptuire vom asigura buna desfășurare a acestei activități de mare însemnătate economică.Fără îndoială, și în momentul de față se mai fac simțite unele deficiențe, intrucît producția nu se reali-

un mo- in urmă

zează — așa cum ne-am propus — ritmic în fiecare schimb și loc de producție. Nu pretutindeni comuniștii au reușit să facă pe deplin înțeleasă necesitatea îndeplinirii întocmai a sarcinilor, să combată ferm orice manifestări de superficialitate, tendința de a privi uneori cu îngăduință abaterile de la calitate, de a considera că, la nevoie, „vom face remedieri". Aceste neajunsuri, la care, cîteodată, se adaugă și unele nereguli existente în procesul de de ________factori, îndeosebi în prospectarea pieței externe, contractarea și desfacerea mărfurilor, la încasarea contravalorii livrărilor etc, au avut drept consecință întîrzieri în expedierea unor grupe de produse și sortimente. De aceea, atit din partea Unor centrale și întreprinderi de export, cit și a unor întreprinderi cum sint I.M.I. Bercenl, uzina „Dero“- Ploiești, întreprinderea de anvelope „Victoria"-Florești, întreprinderea de hîrtie Bușteni și cea de cartoane din Boldești-Scăeni, „Relaxa“-Mizil etc. se impun încă eforturi serioase pentru ca planul la export să fie îndeplinit integral și Ia toate sortimentele. Evident, pentru viitor vom trage învățămintele cuvenite și vom acționa intens pentru eliminarea unor asemenea neajunsuri. Cu atit mai mult cu cit, în legătură Cu planul pe anul 1977, obiectivele la export sînt mult mai bine precizate față de anii anteriori, fapt care permite organizațiilor de partid să acționeze cu mai multă eficiență pentru a se asigura îndeplinirea in bune condiții a sarcinilor de comerț exterior.Comitetul județean de partid face totul revin din XI-lea al indicații Ceaușescu _ ... _______sale de lucru în județul __________și, recent, la plenara C.C. al P.C.R. să fie îndeplinite întocmai. Sint create toate condițiile pentru Înfăptuirea integrală a sarcinilor ce ne-au fost încredințate în acest cincinal. Sintem hotărîți să ne situăm tot mai mult la înălțimea încrederii și sprijinului do care județul Prahova, ca și toate județele țării, se bucură din partea conducerii partidului, a secretarului său general, a cărui pildă vie de muncă și creație plină de devotament patriotic însuflețește întregul popor pentru înfăptuirea Programului partidului de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a României spre comunism.

colaborare cu întreprinderile comerț exterior sau cu alți

va ce-i alpentru ca sarcinile hotăririle Congresului partidului, din prețioasele ale tovarășului Nicolae date cu prilejul vizitelor Prahova

cinema
• Premiera : SCALA — 9: 11,15; 
13.30; 16; 18,15: 20.30, CAPITOL — 
9.15: 11.30; 13,45; 16; 18,15; 20,30, 
GRIVIȚA — 9; 11,15; 13,30; 15.45; 
18; 20,15.

Șatra: PATRIA — 9; 11,15: 13.30; 
10; 18,13; 20,38.
• Ei au luptat pentru patrie: CEN
TRAL — 0,15; 12; 16; 19,15.
• Pe veci al tău : SALA PALA
TULUI (seria de bilete 801) — 
17,15; (802) — 20,15, LUCEAFĂRUL
— 9; 11.15; 13.30: 16; 18.15: 20,30,
FESTIVAL — 9; 11,15; 13,30; 16;
18.15; 20.30, FAVORIT — 9,15; 11,30; 
13.45; 16; 18.15; 20.30.
•> Tănase Scatiu : FEROVIAR — 
9; 11.45; 14.30; 17.15: 20. MELODIA
— 9: 11.45; 14,30; 17,15; 20. EFO
RIE — 0; 11,45; 14,30; 17,15; 20.
• Expresul bulgărilor de zăpadă:
BUCUREȘTI — 9; 11,15: 13.15;
16,151 18.30; 20.45. MODERN — 9; 
11.15; 13.30; 16; 18.15: 20.30.
• Lumină pe coline : DACIA — 
0; 11,15: 13.30; 13,45; 18; 20.15.
•> Cei patru mușchetari : VICTO- 

■* 13,30: 16: 18.15;
9; 11,15; 13,30;

Lumina — 9; 
18; 20,15. 
DOINA — 9,30;

16,30; 18,15; 20,

RÎA — 9; 11,15:
20,30, VOLGA — 
15,45; 16; 20,15.
• Mastodontul :
11,15; 13,30: 15,45;
• Mica sirenă :
11.15; 13; 14,45;
PACEA — 14.30.

Cangurul : COTROCENI — 10; 
12; 14; 16; 18; 20.
• Ultima noapte a singurătății :
CASA FILMULUI — 10: 12: 14;
16; 18; 20, FLACĂRA — 16; 18; 20.

• întoarcerea marelui blond : 
EXCELSIOR — 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,15; 20.30. GLORIA 
13,30: 16: 18.15; 20.30,
— 11.15: 13,30; 15.45: 

Un cățel „sărat" :
— 9.
• Tutunul (ambele
Aventurierul din arhipelag — 14.15. 
Subteranul — 16,30, Al treilea om
— 18,45; 20,45 : CINEMATECA 
Union).
• Ultimele zile ale verii : 
CEA — 16; 18; 20.
• Cei 13 de la Barletta : 
ZESTI — 9; 11,15; 13,30; 16; 
20,15.
• Aventurile celor trei muzicanți: 
TIMPURI NOI — 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20.15.
• Ștefan cel Mare — Vaslui 1475: 
BUCEGI — 15,30; 19.
•’ Tara îndepărtată : UNIREA — 
15.30; 17,45; 20.
• Apașii : GIULEȘTI — 15,30;
17,43; 20.
• Dacă tace cîntărețul : DRUMUL 
SĂRII — 15.30; 18; 20,15.

Dosarul Gericarov : FLOREAS- 
CA — 15,30; 18; 20.15.
• Călărețul fără cap : FEREN
TARI — 15,30; 18; 20,15.
• Orient Express : MIORIȚA — 
9; 12,30: 16; 10,30.
•> Steaua fericirii captive : VIITO
RUL — 15.30; 19.
• Oameni respectabili
— 9; 11,15; 13,30; -----
TOMIS — 9; 11,15; 
20,30.
• Filip cel bun : 
15,30: — 18; 20,15.

Războiul meu, dragostea mea : 
RAHOVA — 16; 18; 20.
• Pintea : MUNCA — 15,30; 17,45; 
20.

— 9; 11,15;
PROGRESUL 
18; 20.15.
PROGRESUL

serii) — io,

(sala

PA-

BU- 
18,13;

AURORA 
15.45; 18; 20,15, 
13,30; 16; 18,15;

POPULAR —

• Aeroport *75 5 ARTA — 15,30; 
17.45: 20.

Osînda : COSMOS — 18; 20.15.
• Tom Sawyer : COSMOS — 
15,30.
• Ilustrate cu flori de cimp : VI- 
TAN - 16; 18; 20.

Comisarul Piedone Ia Hong- 
Kong : MOȘILOR — 15,30; 18;
20,15.
• O piramidă pentru mine: CRIN- 
GAȘI — 17.

teatre
• Filarmonica „George Enescu" 
(Ateneul Român) : Cenaclul prie
tenilor muzicii. Ciclul de audiții 
comentate de George Bălan: „Cum 
se ascultă o simfonie" — 19.
•- Opera Română : Faust — 19,
• Teatrul de comedie : Jocul dra
gostei și al intimplării — 19.30.
• Teatrul „Lucia 
landra" (sala Schitu 
Lungul drum al zilei 
— 19, (Sala Grădina 
12-4 noapte — 19,30.

TeațrU) Mic : Viața • ca 
vagon 7 — 19,30.
• Teatrul „C. I. Nottara" 
Studio) : Carambol — 19.
• Teatrul Giulești : Paharul 
apă — 19,30.

Teatrul satiric-muzical „C. 
nașe" (sala savoy) : Revista 
paiațe — 19.30, (sala Victoriei) 
nemaipomenit — 19,30.
• Teatrul ..Țăndărică" (sala Aca
demiei) : Sir șl elixir — 17.

Sturdza Bu- 
Măgureanu): 
către noapte 
icoanei) : a

un

(sala

cu

Tă
cu 

: E

© CINE PERICLITEA
ZĂ FAUNA Șl FLORA ? Un amplu studiu publicat de un grup de zoologi și botaniști vest-germani semnalează gravele prejudicii create faunei și florei prin modificarea mediului biologic natural. Iată, de pildă, cum se prezintă situația în rîndul vertebratelor : din 128 specii de pești caracteristice a- pelor de pe teritoriul R.F. Germania, 2 au pierit și 45 sint a- menințate cu dispariția ; din 240 specii de păsări, 17 au încetat să mai existe, iar 130 sint periclitate ; din 90 specii de mamifere, 8 au fost exterminate, iar 48 sînt pîndite de aceeași soartă. Și un exemplu în ceea ce privește flora : din 2 282 fa- nerogame (plante cu flori), 2,4

la sută au fost exterminate, 7.5 Ia sută se află in gravă primejdie, iar 21.6 la sută dau semne de degenerare. Principala vină pentru această situație revine omului — susțin specialiștii, care acuză insuficienta combatere a poluării industriale. folosirea nerațională a pesti- cidelor și insecticidelor și intervenția directă (cum ar fi culegerea nerațională a plantelor medicinale ori vinarea excesivă a animalelor de pădure).
• „MEDICAMENT 

PENTRU OAMENII SĂ- 
fsJATOȘî" Printre cele 500 de plante medicinale identificate ca atare de specialiștii sovietici în taigaua din zona Orientului îndepărtat, crește un

arbust, așa-numitul piper sălbatic. plantă care are calități asemănătoare cu renumita „rădăcină a vieții" — jenșen. Extractul preparat din substanțele conținute in rădăcina sa conferă organismului o mai mare rezistență la efort fizic și intelectual, la infecții, la condiții de temperatură prea ridicată sau prea coborită, dă vigoare și putere de muncă. într-un cuvînt, piperul sălbatic este un tonic sau, cum l-au denumit cunoscătorii, „un medicament pentru oamenii sănătoși". Anual, Întreprinderea chimico-farmaceutică din Habarovsk produce pe baza acestei plante, cunoscută și sub denumirea de „jenșen siberian", peste 100 de tone pfeparate medicamentoase. care au o mare căutare pe piața mondială.

• SPRE UN COD AL 
GENETICII ? La o recentă reuniune științifică internațională desfășurată la Strasbourg (Franța), unde au fost prezente delegații din 16 țări, participan- ții au relevat unele riscuri pe care le implică cercetările actuale in domeniul controlului genetic al microorganismelor. Experimentele do acest gen s’nt axate pe modificarea genelor (unități genetice) a diverse bacterii, în scopul creării unor mijloace mai eficace de combatere a efectelor pe care le produc asupra unor organisme superioare. Deformările genetice res

pective ar putea însă duce la apariția unor noi tipuri de bacterii, rezistente la remediile cunoscute. Pentru prevenirea unor accidente in acest sens s-a evidențiat necesitatea elaborării unui cod de reguli precise, cu valabilitate universală, in limitele căruia să se desfășoare, in viitor, activitatea științifică legată de genetica microorganismelor.
© „COMEDIE FRAN

CHISE" SE MODERNI
ZEAZĂ. Prestigioasa instituție teatrală și-a reluat spectaco

lele într-un sediu complet renovat. Ca urmare a unor ample lucrări, desfășurate timp de mai bine de un an și jumătate, „Comedia Franceză" dispune a- cum, la aproape 300 de ani de la crearea sa. de o sală cu o excelentă vizibilitate și Care Se conformează, totodată, celor mai exigente norme de securitate. Prin desființarea Celebrei „galerii" — rîndul cel mai de sus de. locuri — orga de lumini a fost apreciabil sporită, pentru manevrarea bateriilor de proiectoare fiind suficientă doar o singură persoană, ca urmare a înregistrării prealabile pe bandă magnetică a tuturor comenzilor necesare. Instalații de aer con- ■ diționat mențin tot timpul anului o temperatură constantă, într-un cuvînt. apreciază presa franceză, un sediu demn de ge

niul lui Moliâre, „patronul" Comediei franceze, care l-a onorat pe marele dramaturg jucîndu-i pînă acum de peste 3 000 de ori nemuritoarele sale piese.
• PINGELE LUMI

NOASE. Pentru a mări securitatea nocturnă a pietonilor, în Elveția au fost puse în vînzare, din inițiativa Crucii Roșii, așa-numitele „pingele luminoase". Ele constau dintr-o folie de plastic ce se lipește pe talpa încălțămintei. în scobitura din fața tocului. Folia este prevăzută cu un mare număr de bile de sticlă microscopice, aplicate pe un fond metalic. Scîn- teierea produsă de aceste bile în bătaia farurilor unui auto

vehicul este atit de puternică incit pietonul respectiv poate fi Zărit de Ia o distanță de 100 metri, chiar în condițiile celei mai întunecoase nopți.
• „ERA PE CIND NU 

SE ZĂREA"... Astronomii australieni au anunțat descoperirea unei noi superstele — quasar — care, potrivit aprecierii lor, ar fi obiectul cosmic cel mai îndepărtat de planeta noastră. Quasarul se află la o distanță de 10 000 milioane de ani-lumină distanță de Pămînt. Lumina emisă de această super- stea și-ar fi început drumul prin spații intr-o perioadă ce a precedat geneza planetei noastre.
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Vizita primului ministru 
al guvernului român, 

Manea Mănescu, în Irak

Sărbătorirea zilei de 7 Noiembrie 
la Moscova

în timpul convorbirilor oficiale

MOSCOVA. In Piața Roșie din capitala Uniunii Sovietice au avut loc, duminică dimineața, tradiționala paradă militară și demonstrația oamenilor muncii, consacrate sărbătoririi zilei de 7 Noiembrie. In tribuna centrală a Mausoleului lui V. I. Lenin ap luat loc tovarășii Leonid Brejnev, Nikolai Podgornîi, Aleksei Kosighin, alți conducători de partid și de stat sovietici.în tribunele rezervate oaspeților se aflau delegații de peste hotare, printre care și delegația A.R.L.U.S. șl delegația U.T.C. prezentă la Moscova cu prilejul reuniunii reprezentanților organizațiilor de tineret din unele țări socialiste.Ministrul apărării al U.R.S.S., Dmitri Ustinov, membru al Biroului Politic al C.C. al P.C.U.S., a rostit o cuvîntare. Au urmat parada militară și demonstrația oamenilor muncii din Moscova.La Palatul Congreselor din Kremlin a avut loc o recepție, la care au parti

cipat conducători ai partidului și statului sovietic, reprezentanți ai oamenilor muncii din Moscova, numeroși oaspeți de peste hotare. L. I. Brejnev, secretar general al C.C. al P.C.U.S., a rostit un toast, relevînd succesele obținute de popoarele sovietice.Cu acest prilej, din partea tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, ambasadorul României în Uniunea Sovietică, Gheorghe Badrus. a transmis tovarășului Leonid Ilici Brejnev un salut cordial și calde felicitări în legătură cu cea de-a 59-a aniversare a Marii Revoluții Socialiste din Octombrie și cele mai bune urări de noi succese popoarelor sovietice în construcția comunistă. Mulțumind, tovarășul Leonid Ilici Brejnev a rugat să se transmită tovarășului Nicolae Ceaușescu un cald salut și cele mai bune urări poporului român de noi realizări în edificarea societății socialiste.
Evoluția situației din Liban

9 9

• Chemarea președintelui Sarkis adresata națiunii • Reacții 
pozitive în rîndul grupărilor politice

BAGDAD (Agerpres). — Cu prilejul vizitei oficiale de prietenie in Irak a tovarășului Manea Mănescu, prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România, ia invitația vicepreședintelui Consiliului Comandamentului Revoluției, Saddam Hussein. la Bagdad s-au desfășurat convorbiri oficiale. Au participat, din partea română, Nicolae Ionescu, ministru secretar de stat la Ministerul Comerțului Exterior și Cooperării E- conomice Internaționale, Cornel Pacoste, adjunct al ministrului afacerilor externe, Ion M. Nicolae, adjunct al ministrului industriei chimice, președintele părții române în Comisia mixtă de cooperare economică și tehnică, Gheorghe Vasile, ambasadorul României în Irak, Marcel Dinu, director în Ministerul Afacerilor Externe.Din partea irakiană au luat parte Adnan Hussain, ministrul planificării, Saadoun Hammadi, ministrul a- facenlor externe, Hikmat Ibrahim, ministrul comerțului exterior, Abdul Malik Ahmad al-Yassin, adjunct al ministrului afacerilor externe, Abdullah Suleiman al-Khodeir. ambasadorul Republicii Irak in România, Wissam al-Zahawie. director general în Ministerul Afacerilor Externe, Sa- doun al-Kassab, directorul general al planificării în Ministerul Industriei, Hazam Ahmed Abdulla, director general în Ministerul Comerțului Exterior, alte persoane oficiale.In cadrul convorbirilor, cele două părți au subliniat cursul ascendent, îndeosebi pe plan economic, pe care l-au luat raporturile româno-irakiene în ultimii ani, bazate pe deplina e- galitate în drepturi, pe avantajul reciproc. S-a convenit ca, în cadrul u- nor comisii de lucru pe probleme, cu participarea specialiștilor români și irakieni, șă se facă o analiză detaliată a stadiului acțiunilor comerciale și de cooperare în producție dintre cele două țări și să fie identificate noi proiecte și programe de lucru în comun care să conducă la intensificarea și diversificarea conlucrării rodnice dintre România și Irak.Cele două părți au căzut de acord să examineze cu toată atenția posibilitățile de lărgire a cooperării e- conomice în domeniile explorării, exploatării și prelucrării petrolului, dezvoltării industriilor chimică, metalurgică și a materialelor de construcții, în cel al agriculturii și zootehniei, precum și în alte domenii de interes comun.A avut loc, de asemenea, o nouă rundă de convorbiri între primul ministru al guvernului român, tovarășul Manea Mănescu, și vicepreședintele Consiliului Comandamentului Revoluției din Irak, tovarășul Saddam Hussein. Convorbirile au fost con

centrate asupra relațiilor bilaterale, politice, economice și tehnico-știin- țifice, precum și asupra unor probleme actuale. Cu acest prilej s-a făcut un schimb de informații cu privire la preocupările actuale ale celor două țări, în procesul construcției lor economice și sociale.Convorbirile s-au desfășurat în a- ceeași atmosferă de stimă și prietenie care caracterizează întreaga vizită oficială a primului ministru al guvernului român în Irak.*Tovarășul Manea Mănescu a fost luni oaspetele guvernoratului Hilla, unde a fost întimpinat de guvernatorul Hashim Kadouri, de Salim Ghazal. vicepreședinte al Partidului Socialist Arab Baas pentru această provincie, de alte persoane oficiale, precum și de reprezentanți ai organizațiilor de masă și obștești.Primul ministru al guvernului român a vizitat unele obiective economice și sociale din guvernorat, printre care și fabrica de produse textile fine din localitatea Hilla. S-a procedat la un schimb de păreri cu privire la posibilitățile de cooperare dintre organismele de specialitate din România și organizațiile economice care își desfășoară activitatea în a- ceastă provincie, și cu deosebire în domeniul dezvoltării industriei ușoare.în după-amiaza aceleiași zile, primul ministru român a făcut o vizită Ia rafinăria de petrol Dora, din imediata apropiere a capitalei, importantă citadelă a industriei irakiene în plină dezvoltare. In timpul vizitării localităților și a obiectivelor economice populația a făcut o vie manifestare la adresa României, a tovarășului Nicolae Ceaușescu, președintele Republicii Socialiste România.în continuare, tovarășul Manea Mănescu a avut o întîlnire, de lucru cu grupul de muncitori, tehnicieni și ingineri români de la întreprinderile de specialitate de petrol și construcții, care își desfășoară activitatea în cadrul unor importante obiective de cooperare economică româno-irakiene. Muncitorii, inginerii și tehnicienii l-au rugat să transmită tovarășului Nicolae Ceaușescu ferma lor hotărire de a-și îndeplini în mod exemplar sarcinile care le-au fost încredințate, de a-și aduce astfel contribuția la dezvoltarea și consolidarea raporturilor de cooperare și strînsă prietenie dintre poporul român și poporul irakian.In cursul zilei au continuat întîl- nirile de lucru între specialiștii români care îl însoțesc pe primul ministru și omologii lor irakieni, pentru finalizarea unor acțiuni de cooperare în producția industrială și dezvoltarea schimburilor comerciale.

BEIRUT. — In primul mesaj adresat națiunii de la preluarea funcției de șef al statului, președintele Libanului, Elias Sarkis, a cerut duminică seara poporului „să coopereze cu forțele arabe pentru instaurarea păcii, să vegheze la menținerea securității, să salvgardeze suveranitatea țării și să asigure aplicarea acordurilor încheiate cu O.E.P.".Toate eforturile pe plan politic sînt îndreptate in direcția intrării in acțiune a forțelor arabe, a căror misiune este, după cum a precizat președintele Libanului, „să pună capăt luptelor și să vegheze la aplicarea acordului de încetare a focului". Elias Sarkis a reamintit că forțele arabe sint plasate sub conducerea sa, menținerea sau retragerea lor de- pinzînd de voința Libanului. în alocuțiunea sa, președintele a precizat că misiunea „căștilor verzi" este temporară și va dura pînă cînd vor fi reconstituite armata și jandarmeria libaneză.După mesajul adresat națiunii de președintele Elias Sarkis, cele trei principale posturi de radio care emit in prezent in Liban au difuzat simultan același program, fapt înregistrat pentru prima dată de la începutul ostilităților în Liban — subliniază A.F.P. Un alt semn de ameliorare a situației este restabilirea, în cursul zilei de duminică, aproape în întregime, a liniilor telefonice între regiunile de est și de vest ale Beirutului, după ce comunicațiile între cele două sectoare ale capitalei fuseseră întrerupte, la începutul verii.
ROMA; jn pregătirea 

dezbaterii 
parlamentare asupra 
situației economiceROMA 8 — Corespondentul Agerpres transmite: In perspectiva dezbaterii parlamentare consacrate problemelor de politică economică, programată in cursul acestei șăptâmîni, premierul Giulio Andreotti a avut, luni, întîlniri bilaterale cu delegațiile partidelor politice italiene din arcul constituțional.Prima întîlnire a fost cea cu delegația partidului comunist, condusă de secretarul general al P.C.I., Enrico Berlinguer. După întîlnire, Giorgio Napolitano, membru al Direcțiunii P.C.I., a declarat ziariștilor că „P.C.I. a făcut cunoscute premierului o serie de exigențe in legătură cu orientările de politică economică ale guvernului". El a afirmat că este necesar să fie clarificate obiectivele strategiei economice a guvernului, comuniștii italieni pronunțindu-se pentru o'politică de austeritate, pe criterii de justiție socială. După o întîlnire similară, Bettino Craxi. secretarul general al P.S.I., a declarat : „In unele probleme abordate s-au înregistrat puncte de vedere comune, iar în legătură cu altele nu. Discuția a rămas deschisă".. In . cursul serii de . ieri, Giulio Andreotti s-a întîlnit cu delegațiile partidelor republican, socialist-democratic, și liberal.

Ziua de luni a început la Beirut într-o atmosferă de calm aproape complet. încordarea a scăzut treptat în cursul nopții de duminieă după mesajul președintelui, anunță agențiile de presă.Generalul egiptean Mohammed Hassan Ghoneim a predat luni colonelului libanez Ahmed El Hadj comanda ..Forțelor de pace" arabe din Liban. Generalul Ghoneim a adresat mulțumiri conducătorilor militari arabi care au colaborat cu el și și-a exprimat satisfacția pentru faptul că „eforturile vizînd instaurarea păcii in Liban au dus la adoptarea acordurilor de la Riad și Cairo și la elaborarea unui plan de pace global".Trupele siriene care fac parte din „Forțele arabe de descurajare" din Liban au început luni să ocupe poziții în interiorul zonelor controlate pină în prezent de grupările aflate in conflict.

NAȚIUNILE UNITE

Dezbaterile din Comitetul 
pentru problemele sociale, 

umanitare și culturale 
„Experiența națională dobîn- 
dită în realizarea de transfor

mări social-economice"NAȚIUNILE UNITE 8 — Corespondentul nostru transmite: Comitetul pentru problemele sociale, u- manitare și culturale dezbate, în prezent, raportul secretarului general privind „experiența națională în realizarea unor transformări sociale și economice profunde, în scopul progresului social". In acest document sint inserate răspunsurile mai multor state cu sisteme social-poli- tice diferite, între care și țara noastră.Luînd cuvîntul în cadrul dezbaterilor, reprezentantul României a e- vidențiat prefacerile structurale ce au avut loc în țara noastră în ultimele trei decenii, marile transformări care au intervenit în viața poporului român. Vorbitorul s-a referit la măsurile luate în țara noastră, in diverse domenii de activitate, măsuri care au netezit calea unei juste și echitabili distribuții a veniturilor și îmbunătățirii nivelului de viață al întregului popor. Toate transformările majore care au avut loc în România, a subliniat el, au motivații și finalități umaniste, urmărin- du-se ca cei care produc bunurile materiale și valorile spirituale ale societății să poată beneficia de ele în condițiile asigurării de șanse egale tuturor cetățenilor țării.Reprezentantul român a împărtășit apoi din experiența și realizările politicii de industrializare rapidă și de dezvoltare armonioasă a tuturor ramurilor economiei României, de lărgire continuă a democrației, a cărei esență o constituie participarea maselor populare la toate nivelurile de conducere a treburilor țării.

PEKIN

întrevederePEKIN — Corespondentul Agerpres transmite : In drum spre Hanoi, unde va participa la lucrările Comisiei mixte de colaborare economică româno-vietnameză, tovarășul Paul Niculcscu, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., viceprim-ministru al guvernului, a avut la Pekin o întîlnire cu Ci Den- kui, membru al Biroului Politic al C.C. al P.C. Chinez, vicepremier al Consiliului de Stat al R. P. Chineze. Din partea tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, a fost transmis cu acest prilej un călduros salut și urări de deplin succes tova-

prieteneascărășului Hua Kuo-fen, președintele C.C. al P.C. Chinez, în activitatea de- pusă pentru continua înflorire și prosperitate a R. P. Chineze. Mulțumind pentru mesajul transmis, tovarășul Ci Den-kui a adresat, în numele președintelui Hua Kuo-fen, un mesaj de călduroase salutări prietenești tovarășului Nicolae Ceaușescu, urări de sănătate și succese în activitatea neobosită depusă în fruntea poporului român în măreața operă de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate în România.In timpul întrevederii s-a făcut un schimb de opinii cu privire la continua dezvoltare și întărire a relațiilor de prietenie și colaborare multilaterală româno-chineze.
CONGRESUL PARTIDULUI MUNCII DIN ALBANIA 

ȘI-A ÎNCHEIAT LUCRĂRILE
Enver Hodja — reales prim-secretar al C.C. al P.M.A.TIRANA (Agerpres). — Duminică s-au încheiat lucrările celui de-al VII-lea Congres al Partidului Muncii din Albania, prin alegerea organelor centrale de conducere ale partidului. In prima sa reuniune, noul Comitet Central a ales Biroul Politic și Secretariatul C.C. al P.M.A.în funcția de prim-secretar al C.C. al P.M.A. a fost reales tovarășul Enver Hodja.

In Biroul Politic, relatează A-T.A., au fost aleși : Enver Hodja, Adil Carcani, Haki Toska, Hekuran Isai. Hysni Kapo, Kadri Hazbiu, Ma- nush Myftiu, Mehmet Shehu, Pali Miska, Ramiz Alia, Rita Marko, Spiro Koleka.Din Secretariatul C.C. al P.M.A. fac parte : Enver Hodja, Hekuran Isai, Hysni Kapo, Ramiz Alia și Prokop Murra.
LONDRA : Negocierile delegației F.M.I.LONDRA 8 — Corespondentul nostru transmite : Luni au început la Londra convorbirile dintre membrii delegației Fondului Monetar Internațional (F.M.I.) și oficialități ale Ministerului de Finanțe britanic, în legătură cu cererea guvernului Marii Britanii de a i se acorda un împrumut de 3,9 miliarde dolari. Reprezentanții F.M.I. vor proceda la o a- naliză a situației economiei britanice, pentru ca în funcție de aceasta să stabilească condițiile în dare va fi acordat împrumutul.

Guvernul britanic este deosebit de interesat in obținerea acestui împrumut de 3,9 miliarde dolari, deoarece pină la 9 decembrie va trebui să plătească datoria de 1.6 miliarde dolari, provenită de pe urma creditului din iunie de la diverse bănci occidentale. Intrucît împrumutul F.M.I. nu va veni înainte de sfirșitul anului. Marea Britanie a solicitat Italiei cefe 486 milioane dolari acordați drept credit, cu mai bine de un an in urmă, cînd situația economiei britanice era întrucitva mai puțin dificilă ca în prezent.

agențiile
în localitatea Banovici 

din Bosnia au luat sfîr?it festi~ vitățile consacrate celei de-a 30-a a- niversări a primei acțiuni de muncă patriotică a tineretului din Iugoslavia — construirea căii ferate Br- ciko-Banovici. Președintele Consiliului Executiv Federal, Gemal Bie- dici, a relevat importanța și rolul educativ al acțiunilor de muncă patriotică ale tineretului și a reafirmat principiile ce călăuzesc politica externă a Iugoslaviei.
Noua împărțire teritorial- 

administrativă a Cubei. fn Cuba, odată cu sesiunile constitutive, desfășurate duminică, ale adunărilor regionale — fiind alese Comitetele Executive, organele superioare locale ale puterii de stat — s-a încheiat procesul creării organelor locale, în conformitate cu hotărîrile primului Congres al P.C. din Cuba. Paralel, s-a înfăptuit împărțirea teritorial-ad- ministrativă a țării : in loc de 6 provincii, vor fi 14, care; la rîndul lor, sint împărțite in 169 municipii.
Forțele populare de elibe

rare din Hozambic au reu^- în urma unor puternice lupte, să nimicească trupele rhodesiene din provincia Tete, anunță un comunicat difuzat de 'Agenția de informații mo- zambicană! Trupele agresoare, care au pătruns pe teritoriul Mozambicu- lui la 31 octombrie, au fost respinse dincolo de frontierele țării. In timpul agresiunii, trupele regimului rasist au comis numeroase acțiuni criminale, distrugind sate, linii de cale ferată, rezerve de alimente și omorind locuitori pașnici.

■ ■■■■■■■■■■■■■■■sane

de presă transmit
Nici unul dintre candida- 

țjj în alegerile parțiale pentru desemnarea unui deputat în Adunarea Națională a Franței, desfășurate duminică, in departamentul Haute- Loire, nu a reușit să obțină majoritatea absolută (peste 50 la sută). Ca urmare, la 14 noiembrie, va avea loc un al doilea tur de scrutin, în care se vor înfrunta candidații de pe primele două locuri Partidului Socialist și cel al tății guvernamentale. reprezentantulmajori-
La Ma-privind mărfuriAcord comercial, drid a fost semnat un acord extinderea schimburilor de dintre Polonia și Spania. Polonia vaachiziționa din Spania instalații i industriale, produse ale industriei metalurgice și produse alimentare și va exporta în această țară în special cărbune.

Primul congres al sindi
catelor din orașul Ho Și Min s-a deschis duminică, fiind prezenți 10 000 de delegați ai celor circa 500 000 muncitori din acest oraș. In raportul prezentat congresului, Nguyen Ho, președinte al Uniunii sindicatelor din orașul Ho Și Min, vicepreședinte al Federației generale a sindicatelor din Vietnam, a făcut bilanțul înfăptuirilor muncitorilor, ale tuturor oamenilor muncii din acest oraș, mai ales de la eliberarea părții sudice a țării. La congres participă Hoang Quoc Viet, membru al C.C. al Partidului Celor ce Muncesc din Vietnam, președintele Prezidiului Federației generale a sindicatelor din Vietnam.

Inaugurarea Centralei de 
termoficare de la Neu
brandenburg — rezultat 
al colaborării dintre 
România și R.D. Germană

ALGER :

Importante botăriri pe calea 
adincirii procesului revoluționarLa 19 noiembrie poporul algerian este chemat la urne pentru a se pronunța printr-un referendum asupra noii Constituții, actul fundamental al statului, în care își găsesc cristalizare înnoirile structurale realizate în ultimii ani în toate compartimentele vieții social-po- litice. Anteproiectul Constituției, întocmit pe baza opțiunilor po- litico-ideologice, economice și social-cultu- rale ale poporului algerian înscrise in „Carta națională", a- doptată anul acesta prin sufragiu popular, a fost examinat îndeaproape și îmbogățit în mai multe reuniuni comune lărgite ale Consiliului Revoluției și Consiliului de Miniștri. Intre acestea, ; se detașează, prin im- i portanta lor, seminarul ținut în zilele de 4 și 5 noiembrie, care a grupat reprezentanți ai celor mai largi categorii de cetățeni de pe întreg cuprinsul țării, și Conferința Națională ce a reunit, în ziua de 6 noiembrie, pe lingă conducerea de stat și de partid, reprezentanți de frunte ai tu

turor organizațiilor de masă, ai armatei, a- dunărilor popdlare regionale și comunale, ai adunărilor muncitorilor din întreprinderi, ca și ai organizației emigranților algerieni în Europa. A- ceastă Conferință Națională a aprobat textul final al proiectului noii Constituții, ce va fi supus sufragiului național la 19 noiembrie.Luînd cuvin tul la această conferință, președintele Houari Boumediene a arătat că noua Constituție

vine să „încoroneze legitimitatea revoluționară prin legitimitatea constituțională" și a anunțat, totodată, că în următoarele două lupi vor avea loc alte evenimente importante pe calea adincirii procesului revoluționar din Algeria : alegerile prezidențiale și alegerile legislative pentru constituirea Adunării Populare Naționa'e. Totodată, șeful statului algerian a arătat că, în cursul anului viitor, vor începe pregătirile pentru con-

vocarea Congresului partidului' Frontul de Eliberare Națională ce va avea loc pină cel tîrziu la 19 iunie 1978.Pe de altă parte, conferința a aprobat candidatura lui Hou- ari Boumediene la președinția republicii.Anunțarea acestor importante hotărîri a fost primită cu vie a- probare în rîndurile întregului popor algerian. Incepind de duminică, in toate regiunile țării au loc însuflețite mitinguri și adunări de masă in cadrul cărora se exprimă adeziunea populară față de aceste măsuri care au în vedere dezvoltarea Algeriei pe calea edificării u- nei societăți moderne, socialiste.
Mircea 
S. IONESCU

TOKIO:

Efervescență politică preelectoralăOdată cu încheierea sesiunii extraordinare a Dietei și stabilirea datei alegerilor generale, pentru 5 decembrie a.c., viața politică niponă, marcată în ultimele luni de fră- mintări fără precedent în perioada postbelică, intră acum în etapa campaniei electorale. Recenta demisie a Iui Takeo Fukuda din funcțiile de vicepremier și director

general al Agenției de planificare economică constituie o reflectare a agravării disensiunilor dintre fracțiunile Partidului Liberal-Democrat, de guvernă- mint, pe fundalul crizei provocate de „afacerea Lockheed" și de deosebirile de vederi asupra unor probleme majore ale actualității nipone, în condițiile persistenței recesiunii și inflației.

'In scrisoarea sa de demisie, Fukuda a a- rătat că mobilul acțiunii sale îl constituie dorința de a-și dedica eforturile, unei reforme a P.L.D. De altfel, ideea unei reforme a P.L.D., inclusiv eventuala desființare a fracțiunilor acestuia, circulă tot mai intens in cercurile partidului, dar opiniile asupra modalităților concrete

de realizare a unei a- semenea reforme sint diferite. Problema s-a pus, cu deosebită acuitate, îndeosebi după declanșarea scandalului „Lockheed", care a dus la arestarea lui Kakuei Tanaka, fost președinte al P.L.D., și a lui Tomisaburo Hashimoto, fost secretar general al partidului, precum și a unui număr de oameni de afaceri apropiați cercurilor P.L.D. De menționat că premierul Takeo Miki și-a exprimat, în repetate rînduri, hotărirea de a elucida scandalul „Lockheed", considered aceasta drept o sarcină prioritară, spre a deschide calea unei acțiuni de reformare a partidului.In actuala situație politică, partidele din opoziție, in primul rind comuniștii și socialiștii, își intensifică pregătirile în vederea a- propiatului scrutin, a- preciind că există premise pentru întărirea pozițiilor stîngii. Ele insistă pentru elucidarea tuturor implicațiilor scandalului „Lockheed" și. pentru adoptarea de măsuri urgente în vederea apărării nivelului de trai al populației. A XlI-a plenară a C.C. al P.C. din Japonia, desfășurată recent, a adoptat o platformă politică in șase puncte, subliniind necesitatea înfăptuirii unor schimbări democratice profunde, prin formarea unui front unit pro-

gresist și instaurarea unui guvern de coaliție democratică ; documentul se pronunță, totodată, pentru reconstruirea, pe baze democratice, a economiei nipone și pentru o politică economică independentă. P.C.J. va lupta pentru a obține la viitoarele alegeri generale cel puțin 50 de locuri în Camera reprezentanților, in vederea creșterii în continuare a influenței sale politice.La rindul său, Partidul Socialist din Japonia a dat publicității o platformă politică prin care cheamă electoratul nipon să voteze in favoarea candidaților partidelor din opoziție, astfel incit acestea să poată obține un număr de mandate egal cu al mandatelor Partidului Liberal-Democrat. Totodată, P.S.J. se angajează să acționeze „pentru formarea unui guvern democratic, care să corecteze inechitățile sociale. să instituie un sistem de asigurări sociale adecvat cerințelor populației și să adopte o serie de alte măsuri progresiste".Viitoarea confruntare electorală niponă este, de pe acum, privită cu cel mai viu interes, de rezultatele sale urmînd a depinde, în măsură hotărî- toare, configurația peisajului politic al țării.
Paul DIACONU

Ansamblul folcloric al Casei 
de cultură din Borșa. județul 
Maramureș, a întreprins un tur
neu in R.P. Ungară cu specta
colul „Sărbătoare in Maramu
reș". Prezentat in mai multe lo
calități din județele Bekes și 
Hajdu-Bihar, spectacolul s-a 

.bucurat de un deosebit succes.

Relațiile economice fran- 
co-egiptene se vor afla în cen_ trul convorbirilor pe care le va avea primul ministru al Franței, Raymond Barre, în cadrul apropiatei vizite oficiale la Cairo, între 12—15 noiembrie — anunță agenția Reuter. Printre altele, vor fi abordate planul de construire a unei centrale nucleare în regiunea Cairo, a unui tunel sub Canalul Suez, în apropiere de Ismai- lia, proiecte legate de realizarea a două obiective petrochimice, la Cairo și Alexandria, dezvoltarea sistemului de telecomunicații al Egiptului.

BERLIN 8 — Corespondentul nostru transmite: Odată cu instalarea celui de-al doilea cazan, a intrat în funcțiune o centrală de termoficare în orașul Neubrandenburg — rezultat al cooperării economice dintre România și R. D. Germană.La festivitățile prilejuite de acest moment au participat reprezentanți ai organelor locale de partid și de stat, specialiști români. A fost prezent ambasadorul României în R.D.G., ~ stantin Niță.Centrala de termoficare, cărei construcție și-au contribuția în cea mai parte întreprinderile bucurește- ne „Vulcan" și „Automatica", este complet automatizată, fiind dotată cu echipament electronic de fabricație românească. Ea va furniza căldură și apă caldă unui număr de peste 10 000 de apartamente din Neubrandenburg. Obiective asemănătoare, realizate în cooperare cu întreprinderile românești, au fost construite la Berlin, Halle și Weissenbornsau, sau se află în construcție in alte orașe R.D.G.

Con-Ia a adus mare

Reuniunea I.A.T.A. In ra_ portul prezentat la deschiderea reuniunii anuale a Asociației Internaționale a Transporturilor Aeriene, directorul general al I.A.T.A., Knut Hammarskjoeld, a apreciat, pe baze estimative, că ritmul anual de creștere a activității de transport aerian va fi de 8 la sută pînă la sfirșitul acestui deceniu. O creștere importantă, dar — a precizat el — sub nivelul de 10 la sută atins in perioada de pînă la recesiunea din anii 1974—1975, puternic resimțită și in domeniul transporturilor aeriene.
Negocieri în problemele 

pescuituluiau 10c’ la BruxelIes> între delegațiile Pieței comune și Statelor Unite. Principala chestiune examinată o constituie accesul pescadoarelor aparținind celor nouă țări ale C.E.E. în interiorul zonei naționale de pescuit a Statelor Unite, care, așa cum s-a anunțat, va fi extinsă la 200 de mile marine, incepind de la 1 martie anul viitor.

Sesiunea extraordinară • Consiliului guvernorilor Ligii Societăților de Cruce Roșie, Semilună Roșie, Leul și Soarele Roșu, s-a încheiat la Geneva. Pe ordinea de zi au figurat, între altele, examinarea proiectului de statut al Ligii, elaborat pe baza observațiilor societăților naționale, a recomandărilor și concluziilor cuprinse în raportul final al studiului privind reevaluarea rolului Crucii Roșii. Societatea de Cruce Rosie din România a fost reprezentată de o delegație condusă de general-colonel Mihai Burcă, președintele Consiliului Național al societății.

Refugiați în Swaziland.Un număr de cel puțin 130 de stu- denți africani din Soweto și alte localități ale R.S.A. au fost obligați să se refugieze în Swaziland, informează săptămînalul sud-african „World". Aceștia au părăsit teritoriul R.S.A. ca urmare a prigoanei autorităților rasiste, după recentele acțiuni anti- apartheid din instituțiile de învăță- mint sud-africane.

Comisia mixtă Mexic- 
C E E întrunită, la Ciudad de Mexico, in a doua sesiune de lucru a eșuat in încercarea de a degaja modalități concrete legate de cererea mexicană privind acordarea unui tratament preferențial, dat fiind că sistemul de protecție vamală al Pieței comune face dificil accesul produselor latino-americane pe piața țărilor C.E.E. S-a convenit asupra convocării, către sfirșitul anului viitor, a unei a treia sesiuni, ca și asupra organizării de întîlniri la nivel de experți.

Puternicul cutremur,înre- gistrat duminică în nordul Iranului, s-a soldat, potrivit unui bilanț provizoriu, cu 17 morți și circa 300 de răniți. Numărul relativ mic de victime față de intensitatea seismului — gradul 6 pe scara Richter — se explică prin faptul că la ora cînd s-a produs cutremurul — 7,30 — cea mai mare parte a locuitorilor din zona afectată participau la muncile agricole.
în scrisori ...stupefiante. Poliția olandeză a descoperit o bandă de traficanți de stupefiante care utiliza serviciile poștale pentru transportarea drogului. Traficantii trimiteau, din diverse țări, scrisori la propriile adrese, punînd în plicuri stupefiante. Interceptarea întîmplă- toare a unei asemenea scrisori, la începutul lunii octombrie, a dus la inițierea operațiunii ce a culminat cu arestarea membrilor bandei.

După ieșirea statului 
Chile din Pactul Andin, al°- cațiile prevăzute pentru Chile în vederea dezvoltării industriilor metalurgică, mecanică, petrochimică șl constructoare de automobile, vor fi redistribuite între celelalte țări membre ale grupului andin — Peru, Venezuela, Columbia, Ecuador și Bolivia, zent, tului turor tele _____funcție de noua sa compoziție.

La operațiunile de recu
perare a avionului de vînătoare „F-14 Tomcat" al forțelor aeriene ale S.U.A., care a căzut in mare acum două luni de pe puntea portavionului „John F. Kennedy", participă nave de suprafață dotate cu macarale speciale și submarine echipate cu camere de televiziune. S-a precizat că scoaterea Ia suprafață a aparatului, aflat la o adîncime de circa 600 m, în largul coastelor Scoției, va costa in jurul a 1,7 milioane dolari. Cum se știe, o rachetă de tip „Phoenix", căzută odată cu avionul, a fost recuperată la 30 octombrie, cu ajutorul unui submarin de cercetări cu ' propulsie nucleară.

s-a anunțat la Lima. In pre- Junta — organul tehnic al pac- — pune la punct adaptarea tu- documentelor aprobate de sta- membre ale organizației, în

Un contracta fost semnat în- tre „British Petroleum" și „Petrobras", prin care compania britanică este autorizată să exploreze o zonă petroliferă de 5 500 kmp din platforma continentală braziliană, investind 10.5 milioane dolari. „British Petroleum" — prima companie străină ce beneficiază, prin hotărîrea guvernului brazilian, de dreptul de a întreprinde explorări petroliere — deține o participare de 49 la sută.
AtOntat. Agenția Prensa Latina informează că la sediul din Madrid al companiei „Cubana de aviacion" a explodat, duminică, o bombă. Explozia a distrus parțial birourile companiei cubaneze de aviație. Nu s-au înregistrat victime. Poliția spaniolă a inițiat cercetări în vederea descoperirii autorilor atentatului.

TAILANDA

Mii de „absenți" la cursurile 
din universități...BANGKOK. — Atmosfera din institutele de învățămînt din Tailanda, după decizia guvernului de a se relua cursurile, vădește o anume încordare. Agenția U.P.I. remarcă, în acest sens, faptul că la universitatea Chulalongkorn autoritățile au dizolvat toate organizațiile studențești și au interzis orice fel de manifestații. Universitatea Chulalongkorn, una din principalele instituții de învățămint superior din Tailanda, este cunoscută pentru participarea studenților ei la evenimentele care au precedat, in 1974, răsturnarea fostului regim dictatorial. Regimul militar, instalat la putere luna trecută, a dat dispoziție să se ocupe din nou universitatea.Mii de studenți de la universitățile tailandeze nu s-au prezentat Ia cursuri, temindu-se de arestări sau persecuții. Universitatea Thamma- sat, din Bangkok, unde în urma incidentelor din octombrie dintre stu- denți și unitățile militare și-au pierdut viața 41 de persoane, rămîne închisă, neexistînd fondurile necesare pentru remedierea pagubelor provocate cu acel prilej.
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