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ÎNVĂȚĂMÎNTUL POLITICO-IDEOLOGIC 
în lumina Programului de măsuri adoptat 

de recenta plenară a C. C. al F. C. R.: 

eficiență educativă, forță mobilizatoare
„Trebuie asigurată perfecționarea învățămintului nostru de partid, atit din punct 

de vedere organizatoric, cit și din punct de vedere al conținutului, acționînd mai ferm 
pentru dezvoltarea capacității de gîndire și înțelegere a comuniștilor, pentru însu
șirea creatoare a socialismului științific, a principiilor marxism-leninismului în ve
derea orientării lor juste în munca și lupta pentru înfăptuirea Programului partidului 
nostru de edificare a socialismului și comunismului".

NICOLAE CEAUȘESCUNoul an de studiu In învățămîntul politico-ideologic a început în condițiile reorganizării pe o bază nouă a sistemului de pregătire ideologică a comuniștilor și a celorlalți oameni ai muncii, corespunzător Programului de măsuri elaborat sub conducerea nemijlocită a tovarășului Nicolae Ceaușescu și adoptat de recenta plenară a C.C. al P.C.R. Prin noua structură a învățămintului politico- ideologic își găsește materializare indicația, reafirmată la plenară de secretarul general al partidului, ca întreaga activitate ideologică și po- litico-educativă să fie restructurată în conformitate cu Programul de măsuri, asigurîndu-se realizarea în întregime a prevederilor Programului.Actuala organizare ' a învățămîntu- lui, orientările deosebit de clare date de tovarășul Nicolae Ceaușescu întregii activități în acest domeniu au creat premise ca învățămintul politico-ideologic să-și sporească substanțial rolul educativ, forța de influențare, să aducă o contribuție tot mai însemnată la dezvoltarea gîndirii politice a oamenilor, a conștiinței lor socialiste, la înțelegerea aprofundată și însușirea temeinică a politicii partidului. Esen

țial este acum ca aceste condiții să fie din plin folosite, ca măsurile stabilite să fie pretutindeni aplicate prin activitatea stăruitoare a organelor și organizațiilor de partid, a lectorilor și propagandiștilor, asigurin- du-se — așa cum se subliniază în hotărirea recentei plenare cu privire la realizarea Programului de măsuri — îmbunătățirea învățămintului politic, a întregii propagande de partid in rindul comuniștilor, al diferitelor categorii de oameni ai muncii.Potrivit Programului de măsuri. în noul an de învățămînt funcționează trei forme de bază : „Probleme fundamentale ale activității de partid și de stat", „Socialismul științific și problemele dezvoltării economico- sociale a României" și „Probleme ale materialismului dialectic și istoric și ale rolului științei și tehnicii în progresul economico-social al țării", fiecare avînd o durată de 3 ani. între aceste forme nu există o ierarhie, o gradare de la simplu la complex, in sensul că fiecare s-ar situa pe o anumită treaptă — superioară sau infe-.' rioară față de celelalte sub raportul nivelului de cunoștințe pe care le asigură, ci toate ocupă același loc. au aceeași importanță în sistemul de învățămint. Ceea ce determină nive

lul studiului, al dezbaterilor, nu este forma de studiu, ci gradul de pregătire — politică, ideologică, culturală — a cursanților.Ca formă superioară de învățămint, destinată pregătirii activului de partid și de stat, au fost organizate Universitățile politice și de conducere, funcționind pe lingă cabinetele județene pentru activitatea ideologică și politico-educativă, tot pe o perioadă de trei ani (filiale ale acestora s-au organizat și în orașe, întreprinderi, instituții, la sate).Se înțelege că optind pentru o anumită formă de studiu, cursanții vor continua să o frecventeze de-a lungul întregii durate de trei ani pentru care a fost programată.Se cuvine subliniată, ca o caracteristică esențială a modului in care a fost conceput învățămîntul în noua sa structură, faptul că, spre deosebire de trecut, nu se urmărește o specializare pe un domeniu restrins de cunoștințe, ci o pregătire politică largă, imbrățișind ansamblul problemelor politicii partidului, din perspectiva concepției științifice pe care se întemeiază — materialismul dialectic și istoric. După cum arăta tovarășul Nicolae Ceaușescu, „toate 
categoriile de oameni ai muncii, in

diferent dacă lucrează în domeniul producției materiale, al științei, al creației literar-artistice, trebuie să cunoască problemele de bază ale politicii noastre interne și externe, să-și însușească temeinic principiile filozofiei noastre despre lume și viață".Realizarea acestui obiectiv este asigurată prin aceea că la baza întregului învățămînt se află Programul P.C.R. de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a României spre comunism, expresia marxismului creator în România, celelalte documente adoptate de Congresul al XI-lea, documentele Congresului educației politice și al culturii socialiste, hotăririle de partid și de stat, operele secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu. De asemenea, o atenție deosebită se acordă aprofundării operelor lui Marx, Engels, Lenin, a experienței popoarelor care edifică noua orinduire socială, a partidelor comuniste și muncitorești, mișcării de eliberare națională, forțelor progresiste, democratice,' antiimpe- rialiste din întreaga Iunie.La toate cursurile, programele cu-
' (Continuare în pag. 'a V-a)

RECOLTAREA PORUMBULUI
Timpul înaintat impune o amplă mobilizare de forțe 

și mijloace pentru încheierea lucrărilor
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Stadiul recoltării porumbului la 9 noiembrie a.c. Cifrele reprezintă, în procente, suprafața de pe care s-a strîn# 
recolta, in cooperativele agricole — sus și in întreprinderile agricole — josTimpul înaintat șl starea vremii reclamă urgentarea lucrărilor de recoltare, transport și depozitare a recoltei de porumb. Din datele centralizate la ministerul de resort rezultă că pină marți, 9 noiembrie, porumbul a fost strîns de pe 72 la sută din suprafețele cultivate. După cum se desprinde din cifrele înscrise pe harta alăturată, cooperativele agricole din județele Brăila, Botoșani, Suceava, Bacău ș.a. au posibilitatea să încheie în cîteva zile această importantă lucrare.Totuși, în majoritatea județelor mai sînt suprafețe mari de recoltat. Această situație impune intensificarea ritmului de muncă prin folosirea din plin a • fiecărei ore bune de lucru, prin participarea la muncă a tuturor locuitorilor de la sate și utilizarea la întreaga capacitate a mijloacelor mecanice. Realizările de pînă acum puteau fi cu mult mai mări dacă se respectau graficele de lucru întocmite la începutul campaniei de recoltare. Or, în unele cooperative agricole, vitezele zilnice prevăzute la recoltat nu se realizează,

mai ales din cauza utilizării insuficiente a mijloacelor mecanice.Pentru strîngerea neîntîrziată a întregii producții de porumb se impune ca, în aceste zile, ritmul de recoltare să fie mărit în fiecare unitate agricolă. Pe măsură ce lucrările se încheie, este necesar să se organizeze acțiuni de întrajutorare între unități, să fie redistribuite mijloacele de transport. Spre a se preveni pierderile de recoltă, este absolut necesar ca nimic din ce se culege să nu rămînă în cîmp. Munca trebuie să fie deci astfel organizată incit transportul și depozitarea știuleților să se desfășoare in același ritm cu recoltatul...Organele și organizațiile de partid, comandamentele locale au datoria de a acționa în continuare pentru intensificarea ritmului lucrărilor, prin buna organizare a muncii și mobilizarea tuturor forțelor și mijloacelor, astfel ca strîngerea, transportul și punerea la adăpost a întregii recolte de porumb să se încheie cit mai repede.
ACUM se pregătește recolta 

de legume a viitoarei primăveri 
IN PAGINA A ll-A

Producții 
peste planOamenii muncii din industria județului Cluj obțin rezultate deosebite în realizarea sarcinilor de plan. Astfel, în zece luni din acest an au fost livrate peste prevederi, între altele, aproape 8 000 tone minereuri de fier preparate, 2 800 tone oțel aliat și superior, produse medicamentoase în valoare de 57 milioane lei, 47 500 tone de ciment și alte cantități însemnate de produse. Peste 90 la sută din sporul producției globale s-a obținut pe seama creșterii productivității muncii. De remarcat că succesele de mai sus au fost dobîndite în condițiile unor eforturi continue și susținute pentru îmbunătățirea calității produselor și reducerea prețului de cost. Bunăoară, față de costurile planificate s-a obținut o economie de 32 milioane lei, din care mai bine de 20 milioane lei ca urmare a reducerii consumurilor de materii prime, materiale, energie fi combustibil. (Al. Mureșan).

supuse dezbaterii publicePropuneri
«

Combinatul chimic din orașul Victoria : In camera de comandă a instalației de metanol III Foto : E. Dichiseanu

Prin aufoutilare
Livrări suplimentare 

la export
Angajamentul anual 

depășitTînăra industrie harghiteană înregistrează noi și Importante succese în realizarea sarcinilor de plan la export. Dintre colectivele unităților economice cu bune rezultate în acest domeniu se evidențiază constructorii de mașini de la I.P.A.T. Miercurea-Ciup, care au depășit prevederile planului la export pe zece luni cu 8,5 milioane lei valută, lucrătorii de la I.F.E.T. Micrcurea-Ciuc și C.F.P.L. Toplița unde valoarea mărfurilor livrate suplimentar la export se ridică la 4,7 milioane lei valută și, respectiv, 2,8 milioane lei valută. După cum se cuvin menționate și colectivele de lucrători de la salina Praid și Filatura de lină pieptănată din Miercurea-Ciuc care, printr-o judicioasă organizare a muncii, diversificarea producției și îmbunătățirea continuă a calității produselor, au expediat clienților externi importante cantități produse peste prevederi.(I. D. Kiss).

Angajamentul asumat în întrecerea socialistă din acest an de către colectivul de muncă de la Combinatul chimic din Tîrnăveni a fost suplimentat incă din luna iulie. Un bilanț al realizărilor întocmit recent consemnează depășirea angajamentului pe întregul an cu 10 milioane lei, producția globală suplimentară realizată față de sarcinile planului la zi fiind de 46.3 milioane lei, iar producția marfă de 54 milioane lei. în 10 luni, productivitatea muncii pe angajat a crescut cu 10 200 lei față de aceeași perioadă din anul trecut. Chimiștii din Tirnăveni au obținut aceste succese situînd în centrul atenției Valorificarea rezervelor pacităților disciplinei producției
interne prin mai buna utilizare a cade producție, respectarea riguroasă a tehnologice, perfecționarea organizării și a muncii. (Cornel Pogăceanu).

Combinatul de îngrășăminte chimice din municipiul Turnu- Măgurele înregistrează în acest an însemnate succese în acțiunea de autoutilare. Astfel, in cadrul atelierului uzinal al combinatului au fost produse, de la începutul anului și pînă acum, peste 600 tone utilaje in valoare de circa 40 milioane Iei. Totodată, au fost asimilate și introduse în fabricație, . cu forțe proprii, mai bine de 400 repere, piese de schimb nestandardizate, redueîndu-se astfel importurile cu circa 1,4 milioane lei valută. De menționat este faptul că ponderea pieselor de schimb executate în atelierul uzinal propriu, din totalul necesar de piese, se ridică în acest an la 75 Ia sută, față de 59 la sută în 1975. (Ion Toader).

Rememorez, la trecerea mea prin Bistrița-Năsăud, atmosfera de odinioară... Măcelăria Iui Berth, cără- midâria de peste Podul Bu- dacului, fanfara militară din parc, turnul catedralei, citeva străzi vechi pe care, mai ales toamna, se făcea auzit singurul zgomot industrial — „țircula" de tăiat lemne al lui Tănase... Refac în minte chipul de ieri al ținutului și constat cu surprindere că ceea ce cunoșteam eu apare astăzi în cu totul alte dimensiuni. De la ambianța înconjurătoare pină la felul de a fi, de a privi, de a gîndl al oamenilor. Străzi noi trasează alte geometrii, locuințe confortabile păstrind în beton elemente ale arhitecturii tradiționale, școli, unități comerciale moderne. Toate intr-un timp record. Și nu este vorba de nici un miracol. Bistrița se află acum la ora industrializării socialiste.Platforma industrială bistrițeană — formulă de neînchipuit pînă mai ieri în clasica patriarhalitate a o- rașului — este acum o realitate. Intrînd în perimetrul ei, vei constata nemijlocit

forța economică pe care o reprezintă.atit, te veirealizărilefi convins afli într-o de tradiție, într-o familie
Mai mult decit lăsa captivat de prezente și vei că, de fapt, te zonă industrială

rul său sînt edificatoare. Unitatea bistrițeană a intrat în funcțiune cu prima fabrică, fabrica de mobilă, in 1972, apoi, doi ani mai tîr- ziu, cu fabrica de P.A.L., pentru ca acum să pro-
nunțat îndeletniciriletradiționale.în întreprinderea de sti- clărie-menaj descoperi, de la cuptoarele de topit și pină la capătul liniei tehnologice, o autentică poe-

Prezentul

muncitorească statornică. Vei pleca apoi cu multe, foarte multe impresii, gata ori cind să vorbești despre platforma industrială bistrițeană în termeni elogioși. Termeni ce au acoperirea lor în fapte.O punere în temă asupra „istoricului" — ca să zicem așa — și o vizită la combinatul de prelucrare a lemnului împreună cu directo-

ducă și liniile automate ale fabricii de P.A.L. înnobilat. Și o • altă noutate în șirul atîtor noutăți : producția de mobilă stil. în secția experimentală s-au format la școala muncii și a iscusinței viitoarele cadre. Cine sînt cei care dau viață și nouă valoare lemnului ? Oameni obișnuiți aflați la începutul unor noi profesiuni, după ce au re-

zie a muncii. Categoric, aici nu trebuie să ai suflet de poet pentru a sesiza prin intermediul metaforei sublima concentrare de măiestrie ce caracterizează fantezia suflătorilor în sticlă. Imperturbabili, ei roiesc lingă cuptoare, fiecare stăpînind cite o flacără căreia îi insuflă viață, formă, limpezime.Inginera Felicia Iliuță,

împreună tovarășulGheorghe Creța mi-au relatat la fața locului — aș vrea să pot spune „la fața focului" — simplitatea cestui miracol al sticlei care mănunchiul acesta oameni tineri o obligă capete forma dorită, adău- gindu-i culori, subliniindu-i contururi cu pensula ori mașina de rectificat.— Pentru noi — ne spunea tovarășa Iliuță — orientările date de secretarul general al partidului la recenta plenară a C.C. P.C.R. de a îmbunătăți mereu calitatea produselor, de a realiza cit mai mari economii de materii prime și materiale reprezintă un îndrumar de zi cu zi...Pe mulți dintre oamenii tineri ai acestei întreprinderi i-am cunoscut la pa-; noul de onoare. I-am recunoscut apoi intre colegii lor, la liniile de fabricație.cunosc. Dar le eram prieten, pentru ::beam, credeam în ei, în se-Nu

a- pe de să

al

știau că-ică îi iu-
Claudiu MOLDOVAN
(Continuare în pag. a Il-a)

INTELECTUALITATEA TEHNICA
/

dezvoltarea a județuluiAdoptarea de către recenta plenară a C.C. al P.C.R. a Programului de măsuri pentru aplicarea hotărî- rilor Congresului al XI-lea al partidului și ale Congresului educației politice și al culturii socialiste in domeniul muncii politice și cultural- educative marchează o importantă etapă în activitatea organizațiilor de partid consacrată formării unui om nou, participant activ, conștient, la construcția societății socialiste multilateral dezvoltate in patria noastră, în amplul tablou obiectivelor Programului de măsuri, în hotărirea adoptată de plenara C.C. privind acest domeniu sint sarcini ce revin factorilor ționali.Desigur, cest ansamblu complex de activități un rol important revine intelectualității, chemată, așa cum sublinia secretarul general al partidului, să acționeze sub conducerea organelor și organizațiilor de partid ca o puternică forță de educare și influențare a maselor, să participe activ la realizarea principalelor sarcini economico-sociale încredințate colectivelor de muncă și, in acest cadru, să parcurgă ea insăși un proces de continuă perfecționare educativă prin contactul nemijlocit cu creatorii bunurilor materiale necesare societății, cu problematica vie a construcției socialiste. îndepli- nindu-și obligațiile cotidiene ce le revin în calitate de ingineri, tehnicieni, cercetători, profesori, oameni de literatură și artă etc., intelectualii de toate specializările au 'în același timp — așa cum reiese din Programul de măsuri — sarcina să acționeze ca propagandiști ai ideilor partidului. să promoveze noul in toate domeniile, să stimuleze progresul tehnic, să răspindească cunoștințele științifice despre lume și viață, să dezvolte creația artistică, pătrunsă de spirit de partid, să participe și să 
antreneze un tot mai mare număr

al prevederilor și

de oameni la festivalul muncii pline de roade — „Cintarea României".Din multitudinea acestor obiective care, evident, stau în egală măsură și în fața intelectualilor bihoreni, ne propunem, in cele ce urmează, să ne oprim asupra unor aspecte ale contribuției intelectualității tehnice la dezvoltarea economică a județului, pentru creșterea nivelului de civilizație materială și spirituală a acestor meleaguri ale patriei.Se cuvine, fără îndoială, să subliniem mai întii că, asemeni tuturor

în primii ani ai puterii populare Bihorul dispunea de aproximativ 3 000 de cadre cu pregătire superioară, j numărul lor s-a ridicat la peste 8 600 în anul de debut al cincinalului revoluției tehnico-științifice ; majoritatea lor provin din familii de muncitori și țărani, ponderea principală revenind specialiștilor care lucrează in sfera producției materiale și, Îndeosebi, in industrie. Desigur, în procesul ștergerii deosebirilor esențiale dintre munca fizică și cea intelectuală, însăși
incluse multiple tuturor educa-în a-

Petie BLAJOVICI
prim-secretar al Comitetului județean Bihor al P.C.R

zonelor țării, Bihorul a cunoscut în anii socialismului, și cunoaște în continuare, un amplu proces de transformări revoluționare, modificările esențiale petrecute în sfera economico-socială, a relațiilor de producție conducind la mutații fundamentale în viața populației, în structura de clasă a acesteia. Astfel, județul nostru, care se situează printre cele ce posedă o economie dezvoltată și cu tradiții, este prezent în aproape toate ramurile industriale (cu o pondere de 2,4 la sută in industria națională), are o agricultură in plipă modernizare (cu o pondere de 3,7 la sută în agricultura națională), volumul său de investiții crescind cu la sută in cincinalul actual față cel anterior.în paralel, ca rezultat direct dezvoltării economico-soclale, și județul nostru — la fel ca în întreaga țară — a crescut și s-a format lin număr impresionant de intelectuali, români, maghiari și de alte naționalități, care, strîns legați de clasa muncitoare și de țărănime, sint atașați organic idealurilor socialismului și comunismului. Dacă

40 deal în

noțiunea de intelectualitate ne apare într-o lumină nouă astăzi — cind Însăși clasa muncitoare, clasă conducătoare în stat, se caracterizează prin bogate cunoștințe tehnice, cind țărănimea posedă cunoștințe agronomice inaiintate ; la rindul lor, intelectualii, specialiștii nu trăiesc sub o „aură academică", fiind direct implicați în producție, în destinul economiei «o- cialiste, in întreaga viață politică, e- conomică și socială a județului și țării.Faptul că cincinalul anterior a fost încheiat în industria bihoreană cu aproape 3 luni mai devreme și că în cele 10 luni din acest prim an al cincinalului actual am obținut rezultate bune se datorește, fără îndoială, și angajării plenare a intelectualilor, care. împreună cu muncitorii și țăranii, transpun în viață cu însuflețire Programul partidului.Intelectualitatea tehnică, majoritară in componența intelectualității bi- horene, dă dovadă de dăruire, inventivitate și spirit novator în soluționarea marilor probleme cu care se confruntă județul. Specialiștii din industrie, împreună cu muncitorii și tehnicienii de înaltă calificare, au proiectat și realizat cu forțe proprii utilaje de mare tehnicitate, au perfecționat utilajele existente, au asimilat în fabricație noi produse cu parametri tehnico-funcționali supe-
(Continuare in pag. a IV-a)
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ACUM se pregătește recolta
de legume a viitoarei primăveri

Buna aprovizionare a populației cu legume-verdețuri impune ca în primele zile ale primăverii să fie obținute cantități îndestulătoare din aceste culturi. La Plenara C.C. al P.C.R. din 2—3 noiembrie a.c, s-a subliniat din nou necesitatea ca fiecare județ să-și asigure necesarul de legume și alte produse alimentare, să se ia toate măsurile pentru realizarea prevederilor de plan privind producția legumelor. încă din această perioadă trebuie acționat ferm în primul rînd pentru însă- mînțarea și plantarea tuturor suprafețelor prevăzute a se cultiva cu legume-verdețuri. Din datele furnizate de centrala de specialitate rezultă că pînă acum au fost însămînțate 5 073 hectare, față de 4 900 hectare cit s-a prevăzut. în județele Ilfov, Teleorman, Timiș, Prahova, Satu-Mare, Hunedoara au fost însămințate suprafețe mai mari decît cele prevăzute în plan. în schimb, în alte județe — Constanța, Argeș, Botoșani, Iași, Harghita, Covasna — nu au fost însămînțate toate suprafețele. Ceea ce atrage în mod deosebit atenția este faptul că în multe județe, deși planul global se realizează, sînt serioase rămînen în urmă în ceea ce privește asigurarea tuturor sortimentelor planificate. Astfel, în județul Olt nu au fost plantate 7 hectare prevăzute a se cultiva cu usturoi, Constanța — 10 hectare. Arad — 8 hectare.în scopul asigurării legumelor-verdețuri necesare populației în primele zile ale primăverii este necesar întîrziere măsurile necesare pentru a fi însămînțate și suprafețele prevăzute. în baza atribuțiilor cu care au fost învestite prin lege, consiliile populare au datoria să asigure îndeplinirea planului la fiecare din aceste culturi. în agricultură, ca și în celelalte sectoare ale economiei țării, există o disciplină de plan care trebuie respectată întocmai.
Ultimele zile ale recoltării

Tabla de șah cu miliarde
de boabe de orez...

în aceste zile se recoltează orezul de pe ultimele suprafețe cultivate. Am uignărit desfășurarea recoltării orezului la I.AiS. Stărt- cuța. în sudul județului Brăila, unde există cea mal mare orezărie din țară. Privită din- tr-un punct situat la Înălțime, orezăria ți se Înfățișează ca o imensă tablă de șah. Sint mii de parcele (în total 5 800 ha cultivate) — fiecare avînd circa două hectare, aliniate lntr-o ordine perfectă și departajate prin- tr-un păienjeniș de diguri și canale. Această imagine ne duce cu gindul la legenda jocului de șah, pe ale cărui numai 64 de pătrățele a „încăput" o cantitate imensă de boabe de orez cu care a fosț răsplătit inventatorul jocului. Dar aici, pe miile de parcele care formează orezăria ? Ni se spune că recolta este de peste 3 000 kg orez la hectar — care, în condițiile acestui an nefavorabil unei asemenea culturi, poate fi socotită o recoltă bună. în anul trecut, an normal pentru cultura orezului, producția obținută pe întreaga suprafață a fost de 4 104 kg în medie la hectar. Faptul că aci se produce cîte o jumătate de kilogram de orez pentru fiecare locuitor al ță-

rii nu este singurul lucru care se cere a fi subliniat. Această producție se realizează pe terenuri altădată să- răturate, slab productive.Orezăria amenajată aici a fost gîndită și proiectată pentru a rezolva două probleme esențiale : ameliorarea terenurilor salinizate prin spălarea continuă
însemnări de la

I.A.S. Stăncuța

a sărurilor din sol și valorificarea agricolă superioară. Rezultatele de producție le-am consemnat. Ele se da- toresc faptului că după numai 6 ani, conținutul de săruri din sol a scăzut de peste 10 ori. Pe fostele sărături de la Stăncuța, orezul se cultivă acum în aso- lament cu alte culturi, care dau producții mari la hectar — 4 500—5 500 kg grîu și 2 600 kg floarea-soa- relui.Pentru a da recolte mari, orezul are nevoie de multă căldură. Suma gradelor de temperatură trebuie să a- jungă în jur de 3 200. Or, țara noastră se află la limita nordică a posibilităților de cultivare a orezului. De aici și preocuparea
Prezentul
(Urmare din pag. I)riozitatea, în disciplina, în pasiunea lor, în produsele ieșite din miinile lor. Sint frumoase aceste prietenii tacite, care ne luminează dincolo de clipa întilnirii așa cum ne luminează casa și masa obiectele transparente care poartă pe ele cu discreție marca întreprinderii de sticlă menajeră Bistrița.Dar astfel de prieteni îți descoperi în orice unitate industrială bistrițea- nă. Pentru că peste tot, fie' la fabrica de textile nețesute, fie în zona minieră Rodna, la întreprinderea de utilaje pentru materiale de construcție și refractare, te intîmpină aceeași tinărâ familie muncitorească. Te in- timpină seriozitatea, bunul gust, autoexigență, încrederea în ceea ce foc. Convingerea că produsele muncii sint garanția, certificatul lor de existență ca oameni.Nu poate lipsi din această sumară prezentare a Bistriței _ industriale ..perla Năsăudului". cum' i se spune în mod firesc fabricii de textile din orașul de pe Someș. în capitala județului mi-a fost împărtășită o sugestivă metaforă : „Coșbucienele fire de tort se vor țese și se țes in pinza extralată năsăudeană".în drum spre Năsăud am admirat, desigur, nesfîrșite livezi de pomi fructiferi, am revăzut casa lui Liviu Rebreanu, albastrul din vechime cu care și azi își înseninează oamenii pereții locuințelor amintind de albas
trul Voronețului. Dar am văzut și o

însămințărilor ?Care este stadiul
CORESPONDENȚII „SCÎNTEII" TRANSMIT

ARAD

mulțumitoare. Și iată adevărat că la spa- a fost depășit cu 27 că la ceapa verde s-au
aprovizionării să se ia fără plantate toate

directorul— pot fi astfel : se

specialiștilor de a găsi soluții pentru a scurta perioada de vegetație și a forța ajungerea la maturitatea oreziiț, lui făfă'' să Vcadă recolta.Elementele noi aplicate aici în tehnologia culturii orezului — pe care ni le-a înfățișat tovarășul Viorel lonescu, I.A.S.-ului rezumate mănatul foarte de timpuriu — între 20 aprilie și 5 mai, direct în apă, fapt ce reduce e- fectele nocive ale concentrației mari de săruri ; menținerea peliculei de apă în tot timpul perioadei de vegetație — 5 cm grosime la semănat și 20 cm în faza de înflorire, prin care se asigură atît dezvoltarea ra- pidȘ a plantelor, cît și creșterea efectului er- bicidelor ; grăbirea artificială a de uscare carea unor speciale, metodă' care permite începerea recoltării cu circa zece zile mai devreme. Roadele acestor preocupări le-am văzut • fața locului : zecile combine înaintau lanuri, iar recolta 3 000 kg la ha într-un an nefavorabil — se revărsa în camioane •și în remorcile tractoarelor.

procesului prin apli- substanțe
la de în

Aurel PAPADIUC

la Bistrifa-Năsăudmulțime de case noi,, mulțime de școli și de copii. Am simțit astfel în jurul meu o tainică și fertilă primăvară. O primăvară pentru oameni. Directorul „perlei Năsăudului", omul care a văzut cu ochii minții actuala unitate textilă, încă de la baterea primului țăruș, expune istoria pînzei extralate năsăudene de 2 metri și 20 centimetri cu lux de amănunte, poate cu prea multe amănunte pentru a nu te face să simți orgoliul năsăude- nilor pentru fabrica lor, fabrică ce produce astăzi cu toată capacitatea, înțeleg astfel mai deplin afirmația cu putere de metaforă referitoare la „coșbucienele fire de tort“ țesute a- cum la scară industrială. O metaforă ce exprimă o realitate ea însăși nouă. Dar elementul nou este vizibil și în implicațiile pe care le presupune dezvoltarea industrială. Oriunde te-ai opri, acest element este prezent în chip pregnant. îi simți pulsul devenirii. La Sîngiorz-Băi. de pildă, pentru a continua exemplificările, s-au construit în ultimii ani peste 30 săli de clasă, 8 ateliere școală, o creșă nouă, numărul elevilor ajungînd la 2 200 ; s-au ridicat peste 200 de apartamente, 300 case noi, 2 mari sanatorii, unități de alimentație și prestări de servicii. După cum spunea primarul orașului, suflul nou al vieții bate din plin în orașul balnear de pe valea Someșului.La Maieru, profesorul Ursa Sever te poartă într-un muzeu-cronică, fă- cîndu-te martor în istorie, martor în prezent. Cu pricepere și sensibilitate.

De Ia întreprinderea județeană Arad de legume și fructe am aflat că legumele-verdețuri au fost plantate pe 124 de hectare, adică pe o suprafață mai mare cu 4 hectare de- cit prevedea planul.Deși pe total planul a fost realizat și depășit, pe sortimente situația nu este de chiarce. E nac planul hectare și plantat 20 de hectare, adică cît s-a prevăzut, în schimb la salată s-a plantat doar jumătate din suprafață (adică 15 hectare), iar la usturoi verde doar 2 hectare din 10. Care sînt cauzele ? în primul rînd faptul că la salată unitățile agricole „Lumea Nouă", Curtici și cele din Dorobanți și Ineu n-au plantat 12 hectare ; la ceapă verde cele din Gai—Arad, Dorobanți și Șicula au rămas datoare în total cu 15 hectare, iar la usturoi verde unitățile agricole din Sîntana și Cintei n-au plantat cîte 3 hectare.Tovarășul ing. loan Pașca, director tehnic la I.L.F. Arad, a făcut, in legătură cu această situație, următoarele precizări : „La salată, suprafața insămințată asigură necesarul pentru perioada următoare, iar în primăvară, imediat ce timpul va permite, vom planta altă suprafață, astfel îneît și la acest sortiment să avem cantități suficiente. La usturoi verde am avut probleme cu sămînța. Din cantitatea procurată am asigurat întîi necesarul de sămință pentru viitoarea cultură de usturoi uscat".La întreprinderea județeană de legume și fructe am aflat mai apoi că în primăvară, de timpuriu, vor fi plantate 46 hectare cu salată, ridichi de lună, spanac și alte legume pentru frunze (pătrunjel, mărar). Sînt bune intențiile de viitor, dar, în primul rind, trebuie să se acționeze acum în vederea îndeplinirii planului de însămînțări la fiecare sortiment în parte. (Constantin Simion).
DOLJîn județul Dolj, pentru 1977 este prevăzută cultivarea a 180 hectare cu salată, ceapă verde, usturoi și spanac, din care 120 se însămințează în această toamnă. S-a stabilit ca de pe aceeași suprafață de 180 hectare să se obțină o producție de legume- verdețuri mai mare cu aproape 20

Autocamionul diesel cu nr 50000de în-Colectivul întreprinderii autocamioane din Brașov a registrat un important succes în dezvoltarea și modernizarea fabricației de autovehicule grele: realizarea celui de-al 50 000- lea autocamion echipat cu motor diesel. Din anul 1971 cînd întreprinderea brașoveană a produs primele autocamioane diesel, ponderea acestor autovehicule în totalul fabricației a crescut an de an. în prezent, aici

METALUL
sub microscopul eficienței

Măsuri inițiate —în lumina indicațiilor conducerii partidului — pentru creșterea coeficientului de utilizare

După Consfătuirea de lucru de la C.C. al P.C.R. consacrată activității in domeniul cercetării științifice și proiectării tehnologice, în Institutul de cercetări metalurgice din București s-a trecut la înfăptuirea sarcinilor subliniate de tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului.

Refăcînd un drum lung, legat de o bogată tradiție literară, dar punctat de semnele timpului nou. Aici, în a- ceasță comună am aflat de existența unui blazon de aleasă noblețe al comunei — natalitatea. O comună cu 7 000 de locuitori, avînd 47 mame e- roine și peste 400 distinse cu ordine și medalii. Ca o recunoaștere a faptei lor de a da viață, de a crește și educa mulți. cît mai mulți copii — bucurie a sufletului și garanție a perpetuării în istorie.La fel gindesc oamenii pretutindeni în țara Năsăudului.Aici, în locuri amintind trecerea și rămînerea în vreme a lui George Coș- buc, ca și de-a lungul întregii văi a Someșului, Bistriței și Bîrgăului, în peisajul tulburător al dealurilor și pădurilor au apărut, cum spuneam, elemente noi, elemente ale unei tinere industrii născute în cincinalul trecut. Oamenii văd în ele dimensiunea progresului, a propriei lor dezvoltări. Si este doar uri început, pentru că în actualul cincinal ritmul de dezvoltare al județului este cu mult mai alert.. Pe harta înnoită a județului vor anărea numeroase unități industriale in ramurile chimică, e- nergetică, metalurgică, textilă. Tara Bistriței Năsăudului, fertilă altădată in oameni de cultură, aflată acum pe o nouă traiectorie, va rodi și în producția materială. Pentru că ora industrializării socialiste a Bistriței este ora marilor mutații pentru ziua de azi. și. mai ales, pentru devenirea de mîine a orașului și a județului. 

la sută față de anul trecut. Culturile au fost amplasate numai pe terenuri irigate, unde au fost executate din timp și în bune condiții lucrările pregătitoare. S-a urmărit respectarea întocmai a suprafețelor planificate și a programului de eșalonare a însămințărilor. Paralel cu asigurarea de legume-verdețuri prin planul stabilit pe baza unui program inițiat de comitetul județean de partid, s-a acționat ferm și în direcția extinderii suprafețelor amenajate în solarii la cooperativele agricole, I.L.F., cît și în gospodăriile populației. Pentru anul următor este prevăzută o sporire a acestor suprafețe cu 120 hectare, ceea ce înseamnă că în 1977 se vor obține în județul Dolj legume timpurii și extratimpurii pe o suprafață de aproape 300 hectare. Iată, așadar, că în județul Dolj s-a creat o bază solidă de producere a legumelor-verdețuri și a celor timpurii. Care sint în prezent stadiile de pregătire a acestor producții ?Așa cum ne spunea Constantin Magherescu, înginer-șef al I.L.F., pînă acum s-au însămînțat 40 hectare cu spanac, 20 hectare cu salată, 65 hectare cu ceapă verde, realizin- du-se planul, dar nu s-a însămînțat nimic din cele 10 hectare planificate cu usturoi verde. Situația ne-a fost motivată prin lipsa unor cantități suficiente de semințe. Motivările corespund, în general, realității. Spunem în general pentru că, așa cum aveam să aflăm ulterior, lucrurile nu stau chiar așa. Și iată de ce. Centrul de semințe de legume și material să- ditor din Craiova a livrat la timp cooperativelor din Almăj, Fîntina Banului și Izvor 12 tone usturoi cu care urmau să se însămînțeze 24 hectare. Numai că pînă la această dată, așa cum rezultă din datele centralizate la I.L.F., s-au însămînțat cu usturoi numai 7 hectare, în timp ce peste 6 tone usturoi de sămință zac în magaziile celor trei cooperative, cum de altfel avea să recunoască și inginerul-șef al I.L.F. care ne-a asigurat că va analiza și va normaliza această situație. Cit privește pregătirile pentru obținerea primelor producții din solarii se poate spune că sint avansate. Adică s-a eliberat terenul, au început fertilizarea și a- ratul acestuia, s-a asigurat folia de polietilenă pentru reparații și pentru construcția noilor solarii. Se impune însă ca reparațiile la aceste solarii să înceapă Băbălău). de îndată. (Nicolae

10 tipuri de de variante de și autotractoare
româ- diesel cînd de 19

se produc peste bază în circa 40 autocamioane echipate cu motor diesel, de 135 și 215 C.P. Aprecierea de care se bucură autovehiculele nești echipate cu motor a fost confirmată recent ■autobasculantei Roman acordat diploma și aur la Tirgul inter- la Plovdiv. (Nicolaetone i s-au medalia de național de Mocanu).

creșterii coeficientului demăsuri întreprinse vizează siderurgic din Galați,
O primă acțiune privește economisirea metalului in procesele de fabricație din siderurgie, îndeosebi în vederea Utilizare a oțelului pentru laminate. Primele Combinatul unde există mari rezerve nevalorificate în acest domeniu. în acest sens, la Comitetul’ județean Galați al P.C.R a avut loc o ședință cu toți factorii de răspundere din cercetare și producție, care au analizat condițiile concrete de începere în combinat a unor experimentări pe întreg fluxul siderurgic, pentru a se stabili căile concrete care trebuie avute în 

La Institutul de cercetări metalurgice din Capitală
vedere în scopul încadrării în cifrele de consum de metal stabilite de conducerea partidului nostru. După aceea, în institut s-au constituit colective din cei mai buni cercetători și ingineri tehnologi care, împreună cu specialiștii din combinat și sub directa coordonare a organelor județene de partid, au trecut la realizarea măsurilor inițiate. Și tot în scopul angrenării mai puternice a lucrătorilor din cercetare în activitatea de reducere substanțială a consumului de metal, de înlăturare1 și prevenire a pierderilor, s-a luat măsura ca ședința conducerii Institutului de cercetări metalurgice să se țină pe platforma Combinatului siderurgic Galați, acolo unde o cere producția.— Sintem convinși, ne spunea dr. ing. Iancu Drăgan, directorul institutului. că numai acționînd în acest fel. energic, gătură cu vom obține voluționeze lurgică. Tovarășul Nicolae Ceaușescu sublinia, la Plenara C.C. al P.C.R. din 2—3 noiembrie, că sînt necesare măsuri serioase pentru creșterea eficienței în metalurgie, că cerceta-

operativ, în strînsă le- unitățile de producție, rezultate menite să re- tehnic industria meta-

Reaiizarea lucrărilor potrivit graficelor planificate — aceasta este hotănrea colectivelor de constructori de pe șantierele Complexului hidroenergetic Cerna — Motru — Tismana. De remarcat că printr-o mai bună organizare a activității se păstrează, in continuare, un ritm susținut de lucru. De altfel, pentru perioada de iarnă au fost stabilite măsuri judicioase pentru ca activitatea la fiecare loc de muncă să se desfășoare în cele mai bune condiții. De asemenea, utilajele sînt folosite in schimburi și, aoclo unde este cazul, zi și noapte.— Față de graficele de execuție planificate — menționa ing. Ion Ldrescu, șef de lot — la unele obiective am reușit să scurtăm termenele de realizare a lucrărilor. Sintem hotăriți să păstrăm în continuare acest
două

avans. Prin specificul lor, lucrările hidroenergetice sint deosebit de diverse și complexe. Experiența și abnegația în muncă ale oamenilor noștri sint hotăritoare pentru bunul mers al lucrărilor. Aici, pe șantier, au fost gindite soluții constructive menite să scurteze termenele de e- xecuție și să contribuie la ridicarea calității lucrărilor, în prezent, împreună cu proiectanții de specialitate de la I.S.P.H. ne preocupăm de a găsi noi posibilități de reducere a consumului de ciment, fier-beton, lemn Și alte materiale de construcție.în fotografie : un aspect de muncă de pe șantierul Motru — Pocruia. Foto-text : Ion Drăgan

Numeroase soluții tehnice, amplă activitate politică și 
organizatorică consacrate îndeplinirii sarcinilor stabilite 
de plenara C. C. al P. C. R. cu privire la reducerea

consumurilor materiale

I

Proiectant — constructor
— beneficiar. Reducerea consumurilor materiale, cu precădere cele de ciment și metal, la noile investiții a făcut obiectul unor analize temeinice ale specialiștilor Grupului de șantiere pentru construcții forestiere și industriale din Buzău, întreaga această acțiune desfășurln- du-se sub directa îndrumare a organizației de partid.— Concomitent’ cu măsurile organizatorice aplicate pe șantiere — ne spunea ing. C. Nițulescu, director adjunct al grupului — pentru diminuarea consumurilor de materiale au fost reanalizate documentațiile de execuție, la soluțiile din proiecte făcîndu-se o seamă de modificări însușite de proiectant, constructori și beneficiari. Așa, spre exemplu, deși se află într-un stadiu înaintat de execuție, la secția de tuburi din beton precomprimat și poligonul de panouri mari — beneficiar întreprinderea de materiale de construcții — s-a stabilit ca să se renunțe la unele elemente de construcție care nu afectează funcționalitatea viitoarelor capacități de producție. In acest mod se economisesc 300 tone ciment și 50 tone fier-beton. în locul lucră- 

rea și ingineria tehnologică trebuie să acționeze cu fermitate în direcția realizării de tehnologii capabile șă valorifice rapid, cu eficiență economică sporită, resursele noastre de materii prime. Totodată, un imperativ al cercetării și proiectării tehnologice îl constituie reducerea substanțială a consumului de materii prime, materiale, energie și combustibil. Or, trebuie spus că. pînă recent, nu am acționat cu toate forțele pentru recuperarea răminerilor în urmă, îndeosebi în privința reducerii consumului de metal pe fluxul siderurgic in combinate, diminuării consumurilor energetice în producția me

talurgică, creșterii participării materiilor prime indigene în circuitul siderurgiei, îmbunătățirii structurii și calității producției metalurgice.— Consumul de metal trebuie să fie rentabil pe întreaga economie, dar și în cadrul fiecărei unități, aprecia secretarul comitetului de partid din institut, tov. Constantin lonescu. în acest spirit au analizat comuniștii de la I.C.E.M. căile practice, concrete, de îmbunătățire a consumurilor, de conlucrare tot mai strînsă cu întreprinderile din industria siderurgică și unitățile care utilizează metalul.Sarcinile de valorificare superioară a metalului, pe întreg fluxul de producere și utilizare al acestuia în economie, impun, totodată, rezolvarea unor probleme deosebite de tipizare a produselor și mărcilor de oțel. Prin intrarea în vigoare a normativelor aflate în prezent in fază de finalizare, efectele pozitive se vor regăsi nu numai în unitățile metalurgice. dar și la beneficiari. Specialiștii din I.C.E.M., în colaborare cu 41 unități de proiectare și cercetare din domeniile construcțiilor de mașini și utilaje, construcțiilor civile și industriale, definitivează grabnic tipizarea majorității oțelurilor folosite 

rilor de zidărie, la centrala de betoane închiderile le vom realiza din azbociment și panouri P.A.S. Drumurile și platformele vor fi amenajate cu balast stabilizat, fără a se mai consuma ciment.Acțiuni similare s-au desfășurat și la întreprinderea județeană de construcții-montaj, unde rezervele identificate pînă în prezent determină reducerea cu 30 la sută a consumurilor de ciment și metal prevăzute in proiectele inițiale. (Mihai Bâzu).
ăcîiiinea continuă. Sarci- nile importante stabilite de conducerea partidului pentru revizuirea proiectelor obiectivelor de investiții în scopul promovării unor soluții constructive mai raționale, mai eficiente privesc, în egală măsură, și sectorul construcțiilor de locuințe și so- cial-culturale. în legătură cu acțiunea de îmbunătățire a proiectelor în acest domeniu, ing. Vichente Caraba, directorul Institutului de proiectare al județului Ilfov, ne-a spus :— Pînă acum au fost reanalizate 88 de proiecte ale unor obiective care se află în curs de execuție. între soluțiile de economisire a materialelor de' construcție asupra cărora ne-am oprit aș aminti, de pildă, în- 

a

în economie. Pe lîngă nominalizarea mărcilor și produselor solicitate de beneficiari, care vor constitui obiectul acțiunilor de asimilare a unor produse noi, sînt abordate teme legate de îmbunătățirea structurii producției siderurgice, de utilizarea corespunzătoare a diverselor categorii de oțeluri. „în această privință, ne spunea directorul institutului, avem în vedere efectuarea de analize și experimentări, în colaborare cu specialiști din ramurile consumatoare de oțel, în principal pentru produsele de serie ca autovehicule, vagoane ș.a., urmărind ameliorarea structurii actuale a consumului și creșterea eficienței în folosirea metalului".Reducerea consumului de materii prime, materiale, energie, combustibili presupune o strictă documentare, o cunoaștere precisă a necesităților din fiecare ramură economică, precum și a performanțelor celor . mai înalte obținute pe plan național și mondial. Pornind de la a- ceastă sarcină majoră, de stringentă actualitate, specialiștii din I.C.E.M. — cercetători, ingineri tehnologi — și-au mobilizat întreaga lor capacitate pentru ca, în cel mai scurt timp posibil, să elaboreze un catalog de produse tipizate ale industriei metalurgice, care va cuprinde totalitatea caracteristicilor mecanice și tehnologice ale fiecărui produs în parte, catalog ce va fi pus la dispoziția unităților de producție. în a- cest fel, cererile nejustificate de importuri vor putea fi de la început evitate, proiectanții avînd posibilitatea să cunoască și să prevadă folosirea materialelor din țară pentru o- biectivele și utilajele pe care le proiectează.Șînt numai cîteva din acțiunile și măsurile pe care le-au inițiat în ultima vreme cercetătorii și inginerii tehnologi din I.C.E.M., cu hotărîrea fermă de a le considera numai începutul unui șir de acțiuni pentru traducerea în viață a îndrumărilor și orientărilor trasate recent de plenara C.C. al P.C.R.
Elena MANTU 

locuirea mărcilor de betoane mai pretențioase cu mărci de betoane care consumă mai puțin ciment, re- dimensionarea unor elemente de beton armat, înlocuirea unor subsoluri tehnice cu canale tehnice. De asemenea, la unele canale tehnice exterioare s-a renunțat la execuția din beton armat a pereților, care urmează a se realiza din zidărie, economi- sindu-se, astfel, ciment și fier-beton.. Totodată, s-a renunțat la unele Împrejmuiri din prefabricate de beton, armat, iar în locul acestora se Va' planta gard viu. La drumurile și aleile din incintă sau de acces s-a înlocuit suportul din beton cu suport din macadam asfaltic sau piatră.— Care sînt rezultatele pe planul economiilor ?— Pînă acum a rezultat că pot fi economisite circa 1 709 tone ciment, cu care s-ar putea construi 170 de apartamente, 110 tone oțel și laminate, 3 000 bucăți corpuri de iluminat. 100 piloți din beton armat, precum și alte materiale. Acum, în lumina sarcinilor subliniate la recenta plenară a C.C. al P.C.R., se lucrează intens Ia revizuirea, pînă la sfîrșitul lunii noiembrie a tuturor proiectelor aferente obiectivelor ce se vor realiza in anul 1977. (Corneliu Cârlan).
Pînă acum, 10 000 tone 

ciment și 2 400 tone oțel. Colectivele de constructori de pe șantierele industriale din județul Vaslui au găsit, împreună cu pro- iectanții, noi soluții de economisire a cimentului, metalului și altor materiale. Iată citeva exemple : înlocuirea prefabricatelor grele din beton armat cu prefabricate ușoare din beton celular autoclavizat ; înlocuirea pîioților de beton armat prefabricat cu fundații pe pernă de balast sau din beton, iar acolo unde nu sint condiții s-au prevăzut fundații izolate din beton (la întreprinderea de industrie ușoară de pe platforma industrială a Birladului) ; înlocuirea timplărici metalice cu geamuri din profilit (la unitățile de investiții ale fabricilor de nutrețuri concentrate din Vaslui și Bîrlad). în continuare se acționează pentru schimbarea soluțiilor de chesoane la acoperiș cu pale și plăci de azbociment, redi- mensionarea grupurilor sociale la noile obiective în construcție, scoaterea din interiorul halelor de fabricație a atelierelor de reparații și depozitelor. Noile soluții stabilite intr-o primă etapă la o serie de obiective vor determina obținerea unor economii evaluate la peste 10 000 tone ciment, circa 2 400 tone oțel și alte cantități importante de materiale de construcții. (Crăciun Lăluci).
Reduceri concrete, la fie

care Obiectiv. Pe Platfo™a chimică Săvinești, unde se află în diferite faze de construcție un număr însemnat de obiective de investiții, constructorii, proiectanții și beneficiarul au trecut la reanalizarea cu toată răspunderea a proiectelor de execuție, pentru a găsi noi soluții și posibilități menite să ducă la reducerea substanțială a costurilor, a consumurilor de materiale. Astfel, un prim studiu efectuat la fiecare obiectiv a evidențiat posibilități pentru economisirea a 1 01)0 tone ciment și a peste 300 tone fier-beton și construcții metalice. Numai cu cimentul ce va fi economisit se pot construi suplimentar 65 de apartamente convenționale. între soluțiile aplicate putem aminti, de pildă, că s-a renunțat Ia construirea stației de frig de la obiectivul „caprolactamă-3 000", prin amplasarea utilajelor respective într-o secție similară existentă în hala compresoarelor de la „laeta- ma-I“. De asemenea, au fost găsite soluții pentru ca la grupul social de la noua întreprindere de utilaje și piese de schimb să se renunțe la trei niveluri, iar acoperirea acestui grup să se facă cu plăci din beton celular autoclavizat. în locul chesoa- nelor care sînt foarte costisitoare. Totodată, s-a renunțat la construirea unor depozite de tranziție, urmînd a se folosi spațiile existente. Acțiunea de reexaminare a proiectelor continuă. (Ion Manea).
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Propuneri supuse dezbaterii publice

MĂSURI CU PRIVIRE LA REDUCEREA
DURATEI SĂPTĂMÎNI•V DE LUCRU

SINTEZĂ
Tn conformitate cu hotărîrile Congresului al Xl-lea al P.C.R., Ple

nara Comitetului Central al Partidului Comunist Român din 2—3 
noiembrie 1976 a analizat si a aprobat PROPUNERILE DE MĂSURI 
PRIVIND ASIGURAREA CONDIȚIILOR TRECERII TREPTATE LA REDU
CEREA DURATEI SĂPTĂMÎNII DE LUCRU, elaborate sub conducerea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretarul general al Partidului Comu
nist Român de Biroul Permanent al Consiliului Suprem al Dezvoltării 
Economice si Sociale a României.

TOTODATĂ, PLENARA A HOTĂRÎT CA, ÎNAINTE DE A FI SU
PUSE SPRE APROBARE CONFERINȚEI NAȚIONALE A PARTIDULUI 
COMUNIST ROMÂN, PROPUNERILE DE MĂSURI SĂ FIE DATE PU
BLICITĂȚII ÎN VEDEREA DEZBATERII PUBLICE, ÎN ORGANIZA
ȚIILE DE PARTID Șl ADUNĂRILE OAMENILOR MUNCII. (Hotărîrea 
Plenarei C.C. al P.C.R. cu privire la trecerea la reducerea duratei săp- 
tămînii de lucru a fost publicată în „Scînteia" din 6 noiembrie 1976.)

Programul Partidului Comunist Român 
de făurire a societății socialiste multila
teral dezvoltate și înaintare a României 
spre comunism înscrie, ca țel fundamen
tal și rațiune supremă a noii orînduiri 
sociale, asigurarea bunăstării întregului 
popor, afirmarea plenară a personalită
ții umane. Un obiectiv esențial al poli
ticii partidului este reducerea duratei 
săptămînii de lucru — factor important 
în asigurarea unei vieți armonioase, a 
îmbinării raționale a muncii cu odihna 
și instrucția cultural-științifică a mase
lor.

Promovînd cu fermitate politica de 
dezvoltare rapidă a forțelor de producție, 
în anii construcției socialiste și în mod 
deosebit în perioada care a urmat Con
gresului al IX-lea al P.C.R. a fost creată 
o puternică industrie, s-a modernizat 
continuu baza tehnico-materială a socie
tății, s-a schimbat din temelii profilul 
economico-social al României. Dintr-o 
tară cu un pronunțat caracter agrar, cu 
o industrie slab dezvoltată și o agri
cultură înapoiată. România a devenit, în 
mai puțin de trei decenii, o țară indus- 
trial-agrară. Lărgirea și modernizarea 
bazei tehnico-materiale a societății, per
fecționarea relațiilor de producție, adîn- 
cirea democrației socialiste au determi
nat profunde schimbări în toate dome
niile vieții materiale și spirituale a po
porului român. Sporirea în perioada 
1951—1976 de peste 11 ori a venitului 
național a asigurat condiții pentru înfăp
tuirea unui amplu program de ridicare a 
nivelului de trai al întregii noastre na
țiuni. Veniturile reale totale ale popu
lației s-au majorat în această perioadă 
de circa 5,2 ori ; s-a îmbunătățit consi
derabil consumul populației de produse 
alimentare și industriale.

In anii socialismului au fost luate mă

/. Orientările de bază și condițiile 
trecerii la reducerea duratei 

săptămînii de lucru
1. Introducerea și generalizarea redu

cerii duratei săptămînii de lucru se vor 
înfăptui pe baza următoarelor orientări 
principale :

a) Durata săptămînii de lucru va fi, de 
regulă, de 44 ore, cu ziua de muncă de 
8 ore. Realizarea acestui obiectiv se va 
face treptat, cu următorul regim de apli
care :

— la început se va introduce săptămî
na de lucru de 46 ore, asigurîndu-se în 
fiecare lună, în afara sărbătorilor legale, 
o zi liberă, de regulă prima sîmbătă a 
lunii;

— în etapa următoare, săptămîna de 
lucru va avea o durată de 44 ore ; pro
gramele de lucru vor prevedea alterna
tiv o săptămînă de lucru de 5 zile și ur
mătoarea de 6 zile, asigurîndu-se astfel, 
în afara sărbătorilor legale, o sîmbătă 
liberă, sau o altă zi a săptămînii, la fie
care două săptămîni ale lunii respective.

b) în construcții, agricultură, exploa
tări forestiere, precum și în alte activi
tăți cu condiții specifice, unde este re
glementat ca în anumite perioade dura
ta zilei de muncă să fie mai mare de 
8 ore, se va urmări ca fondul de timp 
de muncă anual pe o persoană să se di
minueze corespunzător trecerii la săptă
mîna de lucru redusă.

c) La unitățile și locurile de muncă 
unde timpul de lucru săptămînal este sub 
44 ore, se va face o analiză temeinică a 
condițiilor în care se desfășoară mun
ca, luîndu-se măsuri care să conducă 
la eliminarea factorilor nocivi, precum și 
alte măsuri de protecție și securitate a 
muncii care se impun în scopul limitării 
la minimum a acestor locuri de muncă.

2. Pentru a veni în sprijinul femeilor 
cu copii mici, întreprinderile vor putea 
organiza munca acestora in 2 ture a 
4 ore la un schimb de 8 ore, retribuția 
făcîndu-se în raport de timpul lucrat.

3. Unitățile socialiste vor putea trece 
la săptămîna de lucru redusă numai in 
situația în care se va asigura îndepli
nirea următoarelor condiții de bază :

a) realizarea sarcinilor de creștere a 
productivității muncii în ritmurile pre
văzute în plan ;

b) îndeplinirea producției în volumul, 
sortimentele și calitatea stabilite prin 
plan, precum și încadrarea în numărul 
de personal și fondul de retribuire pla
nificat ;

c) încadrarea în nivelurile planificate 

suri succesive pentru îmbunătățirea con
dițiilor de muncă, de protecție și secu
ritate a muncii, pentru reducerea progra
mului de lucru în sectoarele cu procese 
de producție vătămătoare și condiții grele 
de muncă. In prezent, la extracția mi
nereurilor, a cărbunelui și alte locuri de 
muncă peste 90 000 de persoane benefi
ciază de săptămîna de lucru redusă. Un 
număr de 400 000 persoane lucrează 
sîmbăta numai prima jumătate a zilei, 
cu compensarea diferenței de ore în ce
lelalte zile ale săptămînii.

Cincinalul 1976—1980 va marca ridi
carea României pe o treaptă superioară 
de dezvoltare, parcurgîndu-se astfel o 
nouă și însemnată etapă în înfăptuirea 
Programului partidului de făurire a so
cietății socialiste multilateral dezvoltate 
în țara noastră. în concordanță cu orien
tarea stabilită la Congresul al Xl-lea al 
partidului, ca cincinalul 1976—1980 să 
devină cincinalul afirmării revoluției 
tehnico-științifice în România, se va rea
liza un amplu program de modernizare 
tehnologică a producției, de asimilare de 
noi produse, de promovare largă a me
canizării și automatizării, asigurîndu-se 
ridicarea eficienței întregii activități eco
nomice.

Creșterea rapidă a gradului de dotare 
a economiei cu mijloace tehnice moder
ne, perfecționarea continuă a organizării 
producției și a muncii, ridicarea nivelu
lui general de pregătire a cadrelor, spo
rirea necontenită a productivității mun
cii creează condiții pentru îmbunătățirea, 
în continuare, a nivelului de trai al popu
lației, pentru înfăptuirea hotărîrii adop
tate de cel de-al Xl-lea Congres al parti
dului de trecere treptată la săptămîna de 
lucru de 44 ore, astfel încît această im
portantă acțiune să se încheie în anii 
1981—1982.

pentru cheltuielii^ maxime materiale și 
totale la 1 000 lei producție-marfă, rea
lizarea beneficiului și a celorlalți indi
catori economico-financiari stabiliți în 
plan ;

d) realizarea nivelului retribuției me
dii lunare planificate.

în funcție de specificul fiecărei acti
vități, ministerele vor putea stabili și 
alți indicatori care să constituie condiții 
de bază pentru introducerea săptămînii 
de lucru reduse.

4. Pentru pregătirea corespunzătoare 
a tuturor condițiilor tehnice, economice 
și organizatorice, reducerea la 44 de ore 
a duratei săptămînii de lucru se va tace 
eșalonat, în perioada 1977—1982, în ca
drul următoarelor limite orientative pe 
total economie :

Ponderea
Numărul 

personalului 
care va beneficia 

de săptămîna 
de lucru redusă

— mii persoane -

personalului 
care va beneficia 

de săptămîna 
de lucru redusă 

din totalul 
personalului 

— procente —

1977 300* 4,4
1978 1 130 16
1979 2180 30
1980 4 130 55
1981 6 184 80
1982 7 950 100

• Exclusiv persoanele care beneficiază în 
prezent de un program săptăminal de lucru 
redus.

Introducerea săptămînii de lucru re
duse se va face în următoarea ordine de 
prioritate :

Etapa I: începînd din anii 1977—1978 
vor fi cuprinse ramurile și sectoarele în 
care lucrează un număr însemnat de fe
mei, precum și cele cu condiții grele sau 
vătămătoare de muncă : industria ușoară; 
industria minieră ; industria metalurgică 
și sectoarele calde din industria construc
țiilor de mașini ; industria chimică, in
dustria cimentului, a hîrtiei și celulozei.

Etapa II : începînd cu anul 1979—1980 
vor fi cuprinse celelalte ramuri ale pro
ducției materiale.

Etapa III: în anii 1981—1982 vor be
neficia de săptămîna de lucru redusă toate 

celelalte sectoare din economie, respectiv 
activitățile social-culturale, sistemul ban
car, administrația de stat.

5. Trecerea la reducerea duratei săp
tămînii de lucru va fi precedată, în 
toate ramurile, de experimentări în uni
tăți reprezentative, care să permită acu
mularea experienței necesare. în vederea 
generalizării acestei acțiuni, pe măsura 
creării condițiilor, se va experimenta re
ducerea săptămînii de lucru și în profil 
teritorial.

II. Valorificarea maximă
a rezervelor de creștere 

a productivității muncii— condiție 
botăritoare pentru trecerea 

la săptămîna de lucru redusă
Reducerea duratei săptămînii de lucru 

impune o preocupare susținută pentru 
valorificarea cu maximă eficiență a în
tregului potențial tehnic, material și 
uman de care dispun unitățile econo- 
mico-sociale, realizarea integrală a pre
vederilor Planului național unic pe pe
rioada 1976—1980. în acest scop, fiecare 
unitate va efectua analize aprofundate 
pentru identificarea și atragerea în cir
cuitul productiv a tuturor rezervelor 
existente, introducerea pe scară largă a 
celor mai noi cuceriri ale științei și teh
nicii, folosirea deplină a capacităților de 
producție și a forței de muncă, stabi- 
lindu-se programe concrete de măsuri 
tehnico-economice și politico-organiza- 
torice.

în elaborarea programelor de măsuri, 
unitățile socialiste vor acorda o atenție 
deosebită perfecționării organizării pro
ducției și a muncii, normării riguroase 
a muncii întregului personal, atît a celui 
care lucrează în acord, cît și a celor în 
regie, extinderii muncii în acord și în 
primul rînd a acordului global, dimen
sionării la strictul necesar a persona
lului din compartimentele funcționale, 
precum și a celui din activitățile auxi
liare, îmbunătățirii aprovizionării teh
nico-materiale. Măsurile prevăzute vor 
trebui să conducă la creșterea mai ra
pidă a productivității orare a muncii, 
care să compenseze reducerea timpului 
de lucru săptămînal.

1. în industrie, în elaborarea progra
melor de măsuri se vor avea în vedere, 
în principal, următoarele :

a) Perfecționarea organizării muncii, 
ridicarea calificării profesionale a tutu
ror categoriilor de personal, utilizarea 
deplină a timpului de lucru, prin!

— fundamentarea corespunzătoare a 
normelor de muncă și îmbunătățirea lor 
sistematică, în raport de noile condiții 
create ; extinderea muncii în acord și în 
mod deosebit a acordului global ;

— reducerea la strictul necesar a per
sonalului neproductiv, asigurîndu-se re
calificarea și trecerea acestuia în sectoa
rele productive ;

— repartizarea corespunzătoare a for
ței de muncă pe schimburi ; organizarea 
rațională a locurilor de muncă ; folosirea 
integrală, în mod productiv, a timpului 
de lucru din cadrul schimbului, întărirea 
ordinii și disciplinei ;

— ridicarea calificării profesionale a 
tuturor categoriilor de personal ; îm
bunătățirea formelor de pregătire pro
fesională și legarea mai strînsă a progra
melor de reciclare de cerințele fiecărui 
loc de muncă ;

— extinderea acțiunii de policalificare 
a muncitorilor și de deservire a mai mul
tor mașini.

b) Perfecționarea conducerii și organi
zării producției prin :

— îmbunătățirea activității de progra
mare și urmărire operativă a producției; 
reducerea ciclurilor de fabricație și a 
perioadelor de asimilare a produselor ;

— desfășurarea ritmică a procesului de 
producție, eliminarea stagnărilor și a 
locurilor înguste ;

— asigurarea aprovizionării tehnico- 
materiale în strictă concordanță cu ne
voile producției, întărirea disciplinei con
tractuale ;

— organizarea rațională a transportu
rilor uzinale, a mișcării și depozitării ma
terialelor.

c) Folosirea deplină a capacităților de 
producție, a spațiilor construite prin :

— asigurarea funcționării fără între
ruperi a utilajelor și instalațiilor ;

— completarea cu utilaje a tuturor su
prafețelor construite ;

— atingerea în perioade cît mai scurte 
a parametrilor proiectați la noile capa
cități de producție puse în funcțiune ;

— asigurarea unui regim de schimburi 
care să permită folosirea optimă a uti
lajelor, instalațiilor și suprafețelor de 
producție ;

— buna organizare a activității de în
treținere și reparare a mașinilor, utila
jelor și instalațiilor.

d) Promovarea intensă a progresului 
tehnico-științific, accentuarea procesului 
de înnoire a producției și valorificarea 
superioară a materiilor și materialelor 
prin :

— extinderea automatizării și mecani
zării producției, folosirea largă a mași- 
nilor-agregat, a liniilor transfer și mași- 
nilor-unelte cu comandă-program ;

6. întreprinderile vor trece la săp
tămîna redusă de lucru numai după ce 
au asigurat toate măsurile tehnico-eco- 
nomice și organizatorice pentru îndepli
nirea prevederilor de plan. Unitățile 
economice care în urma introducerii 
săptămînii de lucru reduse nu vor rea
liza sarcinile de plan vor reveni tempo
rar la săptămîna de lucru de 48 ore, 
pînă la aplicarea unor noi măsuri care 
să satisfacă cerințele programului săptă
mînal redus.

— elaborarea de tehnologii noi, per
fecționarea tehnologiilor existente, intro
ducerea și extinderea de procese și pro
cedee tehnologice avansate ;

— amplificarea acțiunilor de tipizare, 
unificare, standardizare și normalizare a 
produselor și tehnologiilor de fabricație, 
promovarea specializării și cooperării ;

— reducerea mal accentuată a consu
murilor specifice de combustibili, ener
gie, metal, lemn, piele și a altor materii 
prime și materiale, folosirea pe scară 
largă a deșeurilor și materialelor înlo
cuitoare ;

— orientarea activității de cercetare și 
concepție tehnică spre crearea de pro
duse cu consumuri reduse de materii 
prime și materiale ;

— îmbunătățirea calității producției și 
produselor, creșterea ponderii producției 
de calitate superioară, scoaterea din fa
bricație a produselor învechite și înlo
cuirea lor cu produse cu parametri teh
nici superiori, întărirea controlului 
de calitate pe parcursul tuturor fazelor 
procesului de producție.

2. în agricultură, programele de măsuri 
se vor axa, în principal, pe următoarele :

— perfecționarea organizării produc
ției și a muncii, generalizarea acordului 
global ;

— crearea condițiilor pentru folosirea 
cît mai deplină a forței de muncă pe tot 
parcursul anului, creșterea gradului de 
calificare al tuturor lucrătorilor din agri
cultură, formarea de muncitori agricoli 
cu pregătire multilaterală în domeniul 
mecanizării, chimizării, lucrărilor de îm
bunătățiri funciare, zootehnice ;

— organizarea rațională a activității 
echipelor de lucru, brigăzilor și ferme
lor, stabilirea judicioasă a orarelor de 
lucru, în tot cursul anului;

— întărirea ordinii și disciplinei și a 
răspunderii fiecărei formații de lucru 
pentru realizarea sarcinilor de plan ;

— promovarea intensă a tehnologiilor 
moderne în producția vegetală și în zoo
tehnie ;

— folosirea pe scară largă a mecani
zării în executarea tuturor lucrărilor 
agricole, utilizarea integrală a capacității 
parcului de tractoare și mașini agricole ;

— gospodărirea eficientă a fondului 
funciar, cultivarea tuturor suprafețelor 
de teren, executarea la timp și de cali
tate a tuturor lucrărilor agricole ; folo
sirea integrală și rațională a sistemelor 
de irigații.

3. în construcții, programele de măsuri 
vor avea în vedere următoarele :

— perfecționarea organizării activi
tății de construcții și montaj, asigurarea 
continuității lucrărilor în tot cursul 
anului ;

— asigurarea și pregătirea forței de 
muncă calificate, întărirea ordinii și dis
ciplinei pe șantiere, generalizarea muncii 
în acord global ;

— creșterea indicilor de folosire a uti
lajelor din dotare, asigurîndu-se lucrul 
în două schimburi la utilajele de exca- 
vații și transport și în trei schimburi la 
utilajele folosite la montaj ;

— accelerarea proceselor de industria
lizare a lucrărilor, folosirea pe scară 
largă a elementelor prefabricate, meca
nizarea mai intensă a lucrărilor de con
strucții și montaj ;

— gospodărirea rațională a materia
lelor de construcții, reducerea consumu
rilor specifice de ciment, metal, lemn, 
folosirea pe scară largă a înlocuitorilor, 
eliminarea risipei de materiale.

4. în transporturi, prin programele de 
măsuri se vor urmări utilizarea rațională 
a tuturor categoriilor de mijloace de 
transport, optimizarea legăturilor dintre 
centrele de producție și consum și a re
partizării volumului de mărfuri pe ca
tegorii de transport, introducerea pe 
scară largă a paletizării și conteineri- 
zării, extinderea mecanizării și automa
tizării lucrărilor de încărcare-descărcare, 
întărirea disciplinei și creșterea sigu
ranței în circulație.

5. în comerț, programele de măsuri 
vor urmări, în principal, utilizarea de
plină a spațiilor comerciale, promovarea 
mai largă a formelor moderne și rapide 
de servire a populației, sporirea ponderii 
vînzării de mărfuri preambalate, extin
derea legăturilor directe dintre produ
cători și magazinele de desfacere cu 
amănuntul, ridicarea calificării profe
sionale a tuturor categoriilor de lucră
tori operativi, folosirea rațională a for
ței de muncă și a timpului de lucru.

6. în activitățile administrative, pro
gramele de măsuri vor pune accentul pe 
raționalizarea muncii, perfecționarea 
structurilor organizatorice, dimensionarea 
la strictul necesar a personalului din a- 
paratul central, precum și a personalului 
administrativ și compartimentelor func
ționale din toate unitățile, îmbunătățirea

///. îmbunătățirea deservirii 
populației și a activităților 

cultural-educative
Folosirea în bune condiții a timpului 

liber ca urmare a reducerii duratei săp
tămînii de lucru impune luarea unor noi 
măsuri din partea organelor de stat, a 
organizațiilor de masă și obștești, care 
să asigure organizarea corespunzătoare 
și îmbunătățirea deservirii populației și 
a activităților cultural-educative. în acest 
scop :

1. Comitetele executive ale consiliilor 
populare și Ministerul Transporturilor și 
Telecomunicațiilor vor asigura îmbună
tățirea activității întreprinderilor de 
transport în comun, o bună corelare a 
activității de transport cU noile progra
me de lucru ale unităților productive și 
social-culturale și vor lua măsuri pentru 
organizarea corespunzătoare a transpor
turilor în zilele de odihnă și sărbătoare 
către zonele turistice și de agrement.

2. Ministerul Comerțului Interior, 
CENTROCOOP, UCECOM, Ministerul 
Turismului și comitetele executive ale 
consiliilor populare vor lua măsuri pentru 
îmbunătățirea aprovizionării populației 
cu mărfuri și servicii, adaptarea orarelor 
de funcționare a unităților comerciale la

IV. Măsuri organizatorice
1. întreaga activitate de organizare a 

acțiunii și de elaborare a programelor de 
măsuri pentru asigurarea condițiilor ne
cesare reducerii duratei săptămînii de 
lucru va fi condusă de Biroul Permanent 
al Consiliului Suprem al Dezvoltării 
Economice și Sociale.

Secțiunile Consiliului Suprem vor exa
mina și aproba programele de măsuri 
pentru asigurarea condițiilor de reducere 
a săptămînii de lucru și vor urmări pe
riodic modul de îndeplinire a acestora.

2. La nivelul ministerelor, comitetelor 
executive ale consiliilor populare, pre
cum și la centrale, întreprinderi și cele
lalte unități socialiste, răspunderea pen
tru elaborarea programelor de măsuri și 
a propunerilor de trecere la reducerea 
duratei săptămînii de lucru revine orga
nelor de conducere colectivă.

în elaborarea și aplicarea întregului 
ansamblu de măsuri, care să asigure în 
fiecare unitate crearea condițiilor pentru 
trecerea la reducerea duratei săptămînii 
de lucru, vor fi atrași muncitori de înal
tă calificare, maiștri, șefi de ateliere și 
secții, ingineri, economiști, tehnicieni și 
alți specialiști. Se va organiza o largă 
consultare a oamenilor muncii, astfel în
cît programul de măsuri cu privire Ia 
reducerea săptămînii de lucru să valori
fice experiența și spiritul de inițiativă al 
întregului colectiv din unitatea respec
tivă.

Organelor de conducere colectivă le 
revin următoarele sarcini :

a) Consiliile oamenilor muncii din în
treprinderi vor examina problemele pe 
care le ridică reducerea săptămînii de 
lucru, vor elabora programele de măsuri 
pentru asigurarea realizării integrale a 
sarcinilor care le revin din planul na
țional și vor stabili graficele de lucru.

Programele de măsuri vor fi supuse 
dezbaterii și aprobării adunărilor gene
rale ale oamenilor muncii.

în perioada aplicării săptămînii de lu
cru reduse, consiliile oamenilor muncii 
vor urmări îndeaproape eficiența măsu
rilor stabilite și vor soluționa operativ 
toate problemele care se ridică în legă
tură cu realizarea sarcinilor de plan în 
noile condiții de lucru.

b) Consiliile oamenilor muncii din cen
trale și consiliile de conducere ale minis
terelor vor sprijini unitățile subordonate 
în întreaga activitate de elaborare și a- 
plicare a măsurilor necesare introducerii 
reducerii săptămînii de lucru ; vor apro
ba programele de măsuri pentru trecerea 
la săptămîna de lucru redusă, graficele 
pentru experimentarea și extinderea 
săptămînii de lucru reduse în unitățile 
subordonate ; vor elabora analize și stu
dii proprii pentru rezolvarea probleme
lor specifice ce se ridică la nivel de cen
trală și minister.

c) Comitetele executive ale consiliilor 
populare vor asigura corelarea programe
lor unităților productive cu cele ale uni
tăților de deservire și prestări de servicii; 
vor crea condiții pentru trecerea la expe
rimentarea în profil teritorial a reducerii 
săptămînii de lucru ; vor îndruma și 
controla desfășurarea întregii acțiuni in 
raza lor de activitate.

3. în scopul efectuării de studii și 
analize, al urmăririi realizării condițiilor 
organizatorice, tehnico-economice și so
ciale necesare trecerii la reducerea du
ratei săptămînii de lucru, organele de 

stilului și metodelor de muncă, înlătu
rarea paralelismelor și fenomenelor de 
birocratism, simplificarea sistemului in
formațional, promovarea largă a meto
delor moderne de evidență și gestiune, 
utilizarea eficientă a tehnicii de calcul, 
creșterea operativității și a spiritului de 
răspundere în îndeplinirea sarcinilor.

condițiile create prin trecerea la săptă
mîna de lucru redusă.

3. Ministerul Turismului, Uniunea Ge
nerală a Sindicatelor din România și 
Uniunea Tineretului Comunist vor 
elabora un program special privind dez
voltarea activităților turistice în raport 
cu cerințele rezultate din creșterea 
timpului liber.

4. Comitetele executive ale consiliilor 
populare, Consiliul Național pentru Edu
cație Fizică și Sport, Ministerul Turismu
lui, Uniunea Generală a Sindicatelor din 
România și Uniunea Tineretului Comu
nist, precum și întreprinderile și institu
țiile vor dezvolta baza materială a acti
vității sportive în orașe, în jurul aces
tora, precum și în zonele turistice, în ve
derea sporirii numărului de oameni ai 
muncii care-și petrec în mod activ 
timpul liber.

5. Consiliul Culturii și Educației Socia
liste va elabora un program special pen
tru lărgirea și adaptarea activităților 
cultural-educative ținînd seama de creș
terea timpului liber al oamenilor muncii 
ca urmare a trecerii la săptămîna redusă 
de lucru.

conducere colectivă de pe toate treptele 
organizatorice iși constituie comisii spe
ciale de lucru. în unitățile mari se vor 
putea constitui colective pe uzine, fa
brici, exploatări sau secții. Comisiile vor 
fi formate din reprezentanți ai organu
lui de conducere colectivă, ai organiza
țiilor de partid, sindicat, U.T.C., femei, 
din cei mai buni muncitori și specia
liști.

4. Consiliul de Miniștri va examina 
programele de măsuri, graficele de ex
perimentare și generalizare a reducerii 
duratei săptămînii de lucru, elaborate 
de ministere, celelalte organe centrale 
ale administrației de stat și comitetele 
executive ale consiliilor populare jude
țene, și le va supune spre aprobare Con
siliului Suprem al Dezvoltării Economice 
și Sociale.

♦
întreaga activitate de înfăptuire a 

programului de trecere la reducerea du
ratei săptămînii de lucru se va desfă
șura sub directa conducere a organelor 
și organizațiilor de partid. Organele și 
organizațiile de partid vor intensifica 
activitatea politică și organizatorică 
pentru mobilizarea comuniștilor, a tu
turor oamenilor muncii la înfăptuirea 
măsurilor privind perfecționarea orga
nizării producției și a muncii, promo
varea unor tehnologii moderne, creșterea 
productivității muncii, întărirea ordinii 
și disciplinei în producție, realizarea in 
cele mai bune condiții a tuturor sarci
nilor planului național unic de dezvol
tare economică și socială a țării.

Organizațiile de sindicat, U.T.C., de 
femei vor participa activ la întreaga ac
țiune de înfăptuire a trecerii la reducerea 
duratei săptămînii de lucru, vor desfă
șura o intensă activitate pentru dezvol
tarea întrecerii socialiste, stimularea ini
țiativei, a mișcării de inovații și rațio
nalizări, creșterea spiritului de răspun
dere în utilizarea cu randament maxim 
a mașinilor și utilajelor, economisirea 
materiilor prime, combustibilului și e- 
nergiei, întărirea disciplinei în muncă.

Comitetele județene, municipale și oră
șenești de partid vor conduce nemijlocit 
întreaga activitate de pregătire, experi
mentare și trecere la săptămîna de lucru 
redusă, vor îndruma și sprijini înde
aproape organizațiile de partid și consi
liile oameriilor muncii din unitățile so
cialiste în luarea de măsuri politice, or
ganizatorice, tehnice și economice, care 
să asigure reușita deplină a acțiunii de 
reducere a duratei săptămînii de lucru.

Comitetul Central al Partidului Comu
nist Român își exprimă convingerea că 
toate comitetele județene de partid, or
ganele și organizațiile de partid, de sin
dicat și U.T.C., conducerile ministerelor, 
centralelor și întreprinderilor, colective
le de oameni ai muncii vor desfășura o 
intensă activitate creatoare pentru apli
carea în practică a programului de redu
cere a săptămînii de lucru. Realizînd în 
mod exemplar sarcinile prevăzute în a- 
ceste programe, oamenii muncii, sub con
ducerea organelor și organizațiilor de 
partid, aduc o contribuție de seamă la 
îndeplinirea obiectivelor actualului plan 
cincinal. Ia accelerarea dezvoltării forțe
lor de producție și ridicarea pe această 
bază a nivelului de trai al poporului, la 
înfăptuirea Programului partidului nos
tru de făurire a societății socialiste mul
tilateral dezvoltate în România.
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CLUBURILE MUNCITOREȘTI
Activități educative bogate, diferențiate... și, totodată, mult loc pentru mai bine

Raid-anchetă la Ploiești, Govora si Constanta
«• 7 4între factorii care concură la desfășurarea, într-o largă diversitate, a activității politico-educative, cluburile joacă un rol important. Programul de măsuri pentru aplicarea hotărîrilor Congresului al XI-lea al partidului și ale Congresului educației politice și al culturii socialiste în domeniul muncii politico-educative, adoptat de recenta plenară a C.C. al P.C.R., rezervă acestor instituții un capitol aparte, ceea ce subliniază o dată mai mult însemnătatea, locul și rolul lor in întreprinderi și instituții, in municipii și orașe.O investigație întreprinsă în cluburile a trei întreprinderi (Navrom- Constanța, C.F.R.-Ploiești, Grupul de șantiere T.C.I.-Govora) a relevat o scrie de aspecte meritorii pe linia diversificării activității și implantării acesteia în preocupările colectivelor de oameni ai muncii. Totodată au fost scoase la iveală și o serie de deficiențe in înțelegerea și exercitarea funcției complexe pe care clubul are menirea să o împlinească.

Programe interesante 
și eficiente, 

inspirate din viațăEste de consemnat, ca o principală caracteristică a activității Clubului C.F.R.-Ploiești — constată corespondentul C. Căpraru — permanența acțiunilor desfășurate în deplasare.Brigada artistică, formația de teatru, reporterii stației de radioamplificare, conferențiarii se află Întreaga săptămînă la una din cele 26 unități, unde, într-o pauză de 30 minute, la terminarea turei de serviciu, prezintă un program adecvat acelui grup de oameni. „Aceasta pentru că — spunea directorul clubului, fostul șef de tren Alexandru Toma — formațiile de muncă ceferiste, datorită specificului lor foarte divers, au de rezolvat uneori probleme mai particulare". Intr-adevăr, acest particular este căutat, este transpus pe scenă, este discutat Ia mesele rotunde, este surprins în diferite ipostaze în anchete imprimate pe bandă de magnetofon. La depoul C.F.R.-Sud s-a- prezentat un program de brigadă și a fost purtată o discuție avînd ca temă întreținerea locomotivelor. In același timp, la stația C.F.R. Ploiești dezbaterile prin mijlocirea formelor specifice activității cultural-educative au avut ca temă centrală optimizarea transporturilor, folosirea mai bună a parcului de vagoane ș.a.In întocmirea programelor de activitate, cei din activul consultă sindicale, mai ales lectivele rile sînt gada brigadă, de realizatorii de conferințe sau simpozioane.Pe bază de material faptic, cules la fața locului, au fost organizate în multe comune activități cui „La navetist acasă", in programe artistice cu duca tiv, în simpozioane, de cărți etc. In acest cadru s-a luat atitudine față de unele fenomene negative care se resimt în activitatea unora din lucrătorii navetiști de la căile ferate și s-a pus accent pe rolul educativ al familiei, mai ales îa ce privește formarea tinerilor prin muncă, pentru muncă.Un loc important în programele clubului il deține; informarea politică pe probleme interne și externe. Activitatea colectivului ploieștean se resimte însă de pe urma lipsei unor piese pentru teatrul scurt pe teme istorice, revoluționare. legate de trecutul și prezentul ceferiștilor români, al clasei muncitoare in general. „Nu există încă in repertoriu nici lucrări dramatice legate de independența României — își exprima

regretul directorul clubului — Iar formația noastră de teatru este obligată să se oprească la unele și aceleași piese, care și-au pierdut din actualitate și prospețime".

care i-a fost adresată operatorului de film al clubului, pregătit : „Sîmbăta dans, la Buleta".prinderii, menea seri de dans ?“. problema a scăpat din ducerii clubului". FărăS-a stat de vorbă cu macaragiul Cicerone Nica, cu mulți alți tineri. Fiecare a fost întrebat ce face in timpul său liber. Nici unul dintre ei nu a vorbit despre club. Amin- țindu-le de existența acestei instituții, de menirea ei de a le umple plăcut și util timpul liber, toți au dat același răspuns : „Așa ar trebui sâ fie, dar nu este".

l-a găsit ne- totuși a dat un răspuns : seara, tinerii se duc la căminul cultural din satul „Dar aici, la nu s-ar putea clubul între- organiza ase- „Ba da, dar vederea con- comentarii.

clubului se permanent cu comitetele cu grupele de sindicat, dar cu masa oamenilor din co- întreprinderilor. Propune- analizate și de către bri- științifică, și de textierii de
sub generi- concretizate conținut e- prezentări

'1

Buna gospodă
rire a comuneiRăspunzind unei scrisori referitoare la gospodărirea comunei Tisău, la activitatea primarului acesteia, Traian Duță, Consiliul popular al județului Buzău a trimis redacției un referat semnat de tov. prim-vicepre- ședinte Gheorghe Bo- bocea, în care sint redate preocupările de ordin gospodăresc și edilitar ale consiliului popular comunal. Astfel, este in executare drumului tele Haleș lea Caprei adus pietrișul și mează ca Direcția dețeană de drumuri și poduri să asigure, luna aceasta, mecanice pentru velarea precum și materialele necesare pentru repararea podețelor de pe acest traseu; iluminatul public funcționează normal și există becuri pe toată lungimea șoselei care străbate comuna ; în satul Valea Caprei e- xistă un cămin cultural în care se desfășoară în permanență diverse manifestăricultural-artistice ; biblioteca comunală funcționează in satul Grăjdana, iar in celelalte sate există, în fiecare școală, cite un centru de împrumut, menit să asigure contactul locuitorilor satelor cu cartea.Pentru buna aprovizionare a sătenilor funcționează centre de legume și fructe în satele Valea Sălciei. Haleș, Grăjdana și Tisău. Este adevărat că in comună există o singură librărie, dar fiecare magazin sătesc este aprovizionat cu rechizite școlare. Anul acesta s-a început, de către întreprinderea economică județeană a cooperativelor de consum, construcția unei brutării în comună, pe lingă care sint prevăzute să funcționeze o patiserie și un labora

curs de pietruirea dintreȘi (a sa- Va- fost ur- ju-mijloacele ni- drumului,

lo- 
cei

Cînd afișierul 
manifestărilor e gol 

mai poate fi 
sala plină ?Aflat într-un cartier in care cuiesc peste 1 500 de muncitori,mai mulți tineri, s-ar părea, la prima vedere, că acest club muncitoresc — al Grupului de șantiere T.C.I. Govora — este un loc foarte frecventat.S-ar părea... Clubul nu reușește totuși să atragă nici pe tineri, nici pe vîrstnici. Nu poate fi însă • vorba în nici un caz de o neaderen- ță a oamenilor la viața spirituală. Cauza pentru care această instituție culturală nu stîrnește interesul și nu cheamă oamenii (pe tineri, mai ales) să-i pășească pragul se dato- rește sărăciei de acțiuni cultural- educative — apreciază corespondentul I. Stanciu.A fost căutat afișierul care să facă cunoscute manifestările ce vor fi organizate pe parcursul unei săptămini. Nu s-a găsit. Au fost găsite însă, la loc central, afișe de filme și de spectacole organizate la... Rm. Vîlcea.Despre organizarea unor dezbateri, a unor spectacole dedicate fruntașilor și evidențiaților în producție sau despre alte manifestări de largă audiență n-am aflat nimic. „Ce fac tinerii simbătă seara ?“ — întrebarea,

Clubul este prezent 
in port și pe naveUn număr de acțiuni — ni s-a comunicat cifra de peste 420 — pe teme de popularizare a științei și de cultură generală, incluzînd simpozioane, dezbateri, întîlnirî cu specialiști din diferite domenii de activitate. grupate metodic sub titluri ca „Omul și marea", „Evoluția omului", „Dobrogea — pămînt strămoșesc", „România în lume" ; mai mult de 140 manifestări artistice de toate genurile (teatru,' spectacole folclorice și ale brigăzilor artistice) ; 90 de acțiuni

pe probleme ale eticii și echității socialiste, din care majoritatea au avut ca subiect cunoașterea legilor statului, cărora li se adaugă numeroase conferințe privind aspecte la zi ale politicii interne și internaționale a partidului și statului nostru — așa ar arăta o statistică a unei părți a activității clubului C.F.M. Navrom- Constanța, in lunile ce s-au scurs de la inceDUtul anului — relatează co- . respondentul G. Mihăescu.O altă latură a preocupărilor permanente o constituie cercurile metodice de inițiere în diferite domenii profesionale.Activitatea clubului este fericit întregită și de o bibliotecă numărînd 50 000 de volume, al cărei sediu a fost mutat in port, deci chiar la locul de muncă al cititorilor.Activitatea artistică este susținută de o echipă de teatru, laureată la mai multe concursuri județene și interjudețene, care are în repertoriu două piese de actualitate intr-un act, de o formație de dansuri noi cu temă. de o echipă de dansuri populare românești, de un taraf și de o fanfară de curînd înființate, de o gadă artistică de club și de alte tru brigăzi organizate în cadrul țiilor de producție.Clubul desfășoară manifestări nice atît la sediu, cit și la locurile de muncă. Pentru viitor, printre alte activități noi. colectivul clubului își propune să prezinte pe nave mici spectacole cu brigăzile artistice.

bri- pa- sec-zii-
României", care incorporează în modFestivalul național „Cîntarea firesc și activitatea cluburilor, cere din partea acestora, ca instituții cu rosturi formative, din partea tuturor acelora ce lucrează în cadrul lor, o tot mai atentă și stăruitoare preocupare pentru ancorarea manifestărilor specifice de club în bogata problematică nomico-sociale și politice din (ara noastră. Se și luată in considerație opinia oamenilor muncii rii direcți ai programelor brigăzilor artistice, _________ ,____ ,simpozioanelor, spectacolelor teatrale și coregrafice organizate în cadrul clubului — se impune o mai strinsă colaborare cu creatorii — scriitori, muzicieni, coregrafi — in vederea realizării de piese de teatru adecvate formațiilor de artiști amatori, de montaje literar-muzicale, de scenarii coregrafice. Dar mai presus de orice (cazul clubului de la Grupul de șantiere de la Govora demonstrează cu prisosință aceasta) se cere și se așteaptă din partea unor activiști sindicali, ai organizațiilor de tineret, investiți cu responsabilități în organizarea activității cluburilor, mai multă preocupare și pasiune, inițiativă și spirit de responsabilitate in munca nobilă de formare a conștiinței socialiste a oamenilor.

a vieții eco- cere ascultată — bcneficia- conferințelor,

N. POPESCU BOGDĂNEȘTI

Imagine din Alexandria de azi Foto : S. Cristian

tor pentru produse de cofetărie.Referindu-se la magazinele răspuns că, deși ționează ticulare, permanență gherea bunei lor funcționări și aprovizionări de către organele de conducere ale comunei și ale U.J.C.C. în legătură cu acest aspect sugerăm, dat fiind numărul locuitorilor. sâ se studieze posibilitatea construirii unui complex comercial in centrul civic al comunei care să asigure îmbunătățirea a- provizionării și desfacerii produselor industriale și alimentare către populație. Punctele farmaceutice, se afirmă în continuarea răspunsului, sint organizate și funcționează unul pe lingă dispensarul uman din satul Pădureni, iar altul în satul Grăjdana și e- xistă dotarea necesară în vederea organizării unui al treilea punct în satul Valea Caprei.

satești, m se subliniază acestea func- in case parse asigură in suprave-

în spiritul 
principialității 

comunisteAlexandru Zaficu a adresat redacției noastre un memoriu în care arăta că, drept răzbunare nea de stației C.F.R. a fost funcția al organizației bază a unității și sancționat cu „vot de blam", iar pe linie administrativă mutat la un alt loc de muncă, situat la 20 km distanță de casa sa. „Aș dori să mi se răspundă — solicită el în scrisoare — dacă a procedat bine comitetul de partid al’ Complexului C.F.R. Craiova luind aceste măsuri împotriva mea pentru că mi-am făcut datoria de comunist".Din răspunsul Colegiului de partid al Comitetului .județean Dolj al P.C.R. aflăm

pentru atitudi- sa critică față abaterile șefului *-------„Jiul",înlocuit din de secretar de

t V
19,30 Telejurnal. 
20,00

20,30

Sezon intens pentru turismul montanȘi in luna noiembrie puteți petrece un concediu reconfortant in stațiunile balneoclimaterice din țară. Hoteluri și vile încălzite, restaurante și pensiuni moderne, tratamente eficiente, personal medical de specialitate, numeroase și variate mijloace de agrement, iată numai cîteva din punctele de a- tracție care pot face cit mai. a- greabil concediul dv. în această perioadă a anului. OFICIILE JUDEȚENE DE TURISM ȘI ÎNTREPRINDEREA DE TURISM, HOTELURI ȘI RESTAURANTE BUCUREȘTI vă recomandă următoarele stațiuni balneoclimaterice: Pentru odihnă — Sinaia, Predeal, Poiana

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

Baletul Teatrului Mare
din Varșovia

I FAPTUL
[DIVERS
I Restaurarea 

coloanei

I
I
I
I
I
I

că lucrurile nu stau chiar așa, autorul scrisorii comițînd, in calitatea sa de secretar al organizației de bază, acte de indisciplină. abateri de la normele vieții interne de partid. Din discuțiile purtate cu mai mulți membri de partid, se subliniază în răspuns, și din studierea unor documdhte a rezultat că, în calitatea sa de secretar al organizației de bază, în loc să ia atitudine in mod organizat împotriva șefului de ’ gară Ion Ignătescu, s-a antrenat cu acesta in discuții neprincipiale, ajungind la certuri și insulte reciproce, de multe ori in fața angajaților și a călătorilor, pe peronul gării. Pentru asemenea fapte, precum și pentru neîndeplinirea unor atribuții de serviciu, ambii au fost discutați în biroul comitetului de partid al Complexului Craiova. S-au tunci măsurile tare împotriva Zaficu și s-a aprofundarea cercetărilor în ce privește învinuirile aduse șefului stației. Ulterior, biroui comitetului de partid pe complex a discutat abaterile lui Ion Ignătescu, stabilind că el se face vinovat de imoralitate, că obișnuia să se împrumute cu bani de la subordonați, pe care nu-i restituia, iar în cîteva l-înduri a consumat băuturi alcoolice cu subalternii, plătite de aceștia. In consecință, el a fost sancționat cu „vot de blam cu avertisment" și înlocuit din funcția de șef de stație. în discuțiile a- vute cu autorul scrisorii, se subliniază in încheierea răspunsului, i s-a arătat că măsura luată este justă, urmărind întărirea disciplinei și respectarea regulilor de serviciu, și că nu e dictată de nici o răzbunare — cum, eronat, încerca acesta să prezinte lucrurile in sesizare.

PROGRAMUL I
16,00 Campionatele naționale de box 

— sferturi de finală.
17,05 Enciclopedie pentru tineret.
17.30 Muzica în orașele patriei.
18,00 Arte vizuale.
18.20 Din viața plantelor și animalelor.
13 40 Tragerea Pronoexpres.
13.50 Universitatea TV.
19.20 1001 de seri.

(Urmare din pag. I)

22,15

20,00

20.30
20.50
21,15
21,20
21,40

Ancheta T : „Unde învățăm să 
trăim".
Telecinemateca. Ciclul „Un mare 
actor" — Paul Newman. Film ar
tistic : ,,Hombre". Premieră TV. 
Telejurnal.
PROGRAMUL II
O viață pentru o idee : 
Constantinescu (1881—1965). 
Recital de operetă.
Omul de țîngă tine.
Telex. J
Pe teme economice.
Treptele afirmării.

Gogu

La puțin timp după turneul încununat de succes al baletului O- perei Române la Varșovia, trupa de balet a Teatrului Mare din capitala Poloniei prietene a apărut în fața publicului bucureș- tean. Arta coregrafică poloneză are și frumoasă renăscută și potențată in trei decenii, ciind de excelente condiții de dezvoltare, baletul varșovian se află astăzi la apogeu : cele două programe (patru spectacole) ne-au dovedit-o din plin.Opțiunea pentru un triptic de balete poloneze arată atenția a- cordată literaturii naționale. Simfonia a 
IlI-a de Tadeusz Baird este, după cum ne, indică și numele, transpunerea coregrafică a unei lucrări simfonice de sine stătătoare, în care fabulația este doar schițată, pe linia ușor neoclasică, tratată în evoluții suple și elegante, perechea solistă fiind armonios integrată ansamblului, care, la rindul umple spațiul in simetrii abil duse. Piesa apare fel bine gindită. locuri comune și violențe de limbaj. Cea de-a doua lucrare, 
Stanislaw și Anna 
Oswiecim, poem coregrafic in două părți, avînd ca suport muzical poemul simfonic omonim al lui Mie- 
czyslaw Karlowicz, precedat de un altul,

o veche tradiție, superior ultimele Benefi-

său, scenic con-ast- fără fără

C.F.R. luat a- statu- lui Al. hotărît

Neculai ROȘCA

riori. Ne bucură in mod deosebit, in acest sens, că tovarășul Nicolae Ceaușescu a apreciat pozitiv, cu prilejul vizitei de lucru făcute nu de mult pe meleagurile Bihorului, faptul că in unitățile cu sarcini de asimilare 98 la sută din produsele noi se proiectează și se execută cu forțe proprii. Numai in acest an au fost asimilate în fabricație 45 de mașini- unelte; instalații și aparate, fiind introduse sau extinse in procesul de producție 15 noi tehnologii avansate, care au avut, in principal, importante efecte economice. Sînt i pe care le privim, desigur, începuturi — mai ales în marilor sarcini și îndemnuri se în cuvîntarea tovarășului Ceaușescu la plenara C.C. dezvoltarea ingineriei tehnologice, realizarea unei schimbări radicale, a unei adevărate revoluții în mentalitatea și gindirea cercetătorilor și inginerilor pentru creșterea eficienței și accelerarea finalizării productive a cercetărilor.O altă preocupare majoră înscrisă pe agenda noastră de lucru este, așa. cum se prevede în Programul partidului, atragerea intelectualității tehnice spre lărgirea bazei de materii prime prin folosirea cit mai deplină a deșeurilor industriale, știut fiind că volumul acestora are tendință de creștere, în raport cu dezvoltarea industriei. Produsele rezultate din valorificarea superioară a deșeurilor șe ridică, numai în primele 9 luni din acest an, la 9,2 milioane lei.Pe linia valorificării rezervelor de materii prime ne-am intensificat preocupările și în vederea utilizării cu eficiență economică a zgurei și cenușei provenite de la întreprinderea „Electrocentrale" din Oradea, în acest scop, specialiștii noștri studiază posibilitățile folosirii acestor deșeuri ca înlocuitori ai nisipului în fabricarea betonului celular autocla- vizat și a altor tipuri de betoane și mortare, in construcții de drumuri etc. Avem, de asemenea, un șir de proiecte și preocupări concrete pentru atragerea specialiștilor la utilizarea apelor geotermale în scopuri industriale și edilitare. în această privință există încă un larg teren de acțiune, în direcția căruia comitetul județean indreaptă forța de creație a intelectualității tehnice, în județ fiind o serie de resurse de materii prime a căror valorificare va contribui la dezvoltarea economico-socială a acestor locuri.Activitatea intelectualilor de la sate este orientată, după cum e și firesc, spre realizarea unor progrese cit mai mari în dezvoltarea intensivă

rezultate doar ca lumina i cuprin- . Nicolae privind

a tuturor ramurilor agriculturii. Străduința lor pentru valorificarea maximă a condițiilor naturale specifice, materializată în . studii și experiențe proprii, a condus la importante sporuri de producție la hectar. O contribuție de seamă au adus cei 614 specialiști din agricultură la acțiunea organizată de comitetul județean de partid și organele de specialitate pentru zonarea culturilor, concentrarea și specializarea producției de legume, punerea in valoare a terenurilor nisipoase din zona Săcueni — Valea lui Mihai, prin plantarea de pomi fructiferi și viță de vie.In scopul îmbunătățirii aprovizionării populației, al lărgirii și diversificării producției bunurilor de larg consum și creșterii calității lor, biroul comitetului județean de partid, comitetul executiv al consiliului popular județean au purtat și își

al aceluiași compozitor (prelucrat și orchestrat de Grzegorz Fitel- 
berg), aduce în scenă o poveste sentimentală petrecută aievea, în vremuri de demult. Decupajul net al momentelor dramatice (libretist, Pawel 
Chynowski) clarifică etapele tragicei întim- plări. coregrafizate cu talent și fără preju-

CARNET

decăți de același Witold 
Gruca, care semnează și Simfonia lui Baird. Reușita stă tocmai in alegerea consecventă a mijloacelor, fără a o- coli limbajul clasicizant, încorporind sugestii ale dansului popular. De altfel, a- ceastă ultimă zonă a expresiei este dominantă în Nunta din 
Ojcow, pe muzica lui 
Karol Karpinski, compozitor de seamă din prima jumătate a secolului trecut. Asistăm aici la o cintătoare obiceiuri populare vitalitate gust. Interpreții — soliști și ansamblu — au fost, in întregul triptic, la înălțime. Sînt, în general, foarte tineri : Jolanta 
Rybarska și Ireneusz 
Wisniewski (în Baird), 
Ewa Glowacka (de o

sensibilitate excepțională) și Waldemar 
W olk-Karaczewskl (in Stanislaw și Anna Oswiecim). Barbara 
Rajska și Jerzy Baran- 
kiewicz plus încă foarte mulți (in Nunta din Ojcow).Cel de-al doilea titlu, 
Coppelia de Delibes, cunoscut publicului nostru din montări succesive (ultima în 1975), prezintă o versiune mai puțin fantezistă a subiectului lui Hoffmann și deci mai plauzibilă. Aici, accentul coregrafiei lui 
Asaf Messerer în colaborare cu Irina Tiho
mirova (ambii tori sovietici cuți) cade pe de ansamblu.spațiul nu enumerarea dansatorilor în mai din

Imaginea de mai sus surprin
de momentul începerii restaură
rii Coloanei infinitului, monu
mentala operă a lui Brâncuși. 
Iată și principalele etape ale 
lucrării : îndepărtarea vechiu
lui strat protector, devenit 
ineficient ; metalizarea cu un 
alt strat de zinc ; metalizarea 
decorativă prin aplicarea unui 
strat de alamă ; curățirea, șle
fuirea și lăcuirea cu o substanță 
specială, care va proteja stratul 
decorativ. Dantelăria de oțel ne
cesară efectuării acestor comple
xe și dificile lucrări (să mai 
privim o dată imaginea) atestă 
grija deosebită a restauratorilor.

Sisif si

Sisif ar fi stmcă nu truda sa

crea- cunos- dansul

defilare înde dansuri, și costume care atestă și bun

pro- mulți plin), subli-
Dacă îngăduie tuturor menționați gram (cei meritînd-osintem datori să niem că nivelul elevat se datorează unei conduceri ferme și competente (Maria 

Krzyszkowska) și unor pedagogi sovietici foarte pricepuți (Irina 
Mihailicenko, Svetlana 
Șeina și A nat ol Gri
din). Conducerea muzicală a fost asigurată cu autoritate, exactitate și plasticitate de 
Mieczyslaw Nowakow
ski. căruia orchestra 
Operei Române i-a dat concursul cu atenție și eficientă.
Petre CODREANU
directorul Operei 
Române

I
I
I
I
I

producție cu privire la punerea în fabricație a unor produse competitive, reducerea consumului de metal, utilizarea rațională a spațiilor de producție, autoutilarea și alte probleme de importanță majoră. Consfătuiri de lucru au avut loc recent cu cadrele de specialiști din producție, cadrele din cercetare și proiectare, în care s-au dezbătut probleme legate de pregătirea producției anului 1977 în perspectiva întregului cincinal.Ca rezultat al îndrumării de către organizațiile de partid, intelectualitatea tehnică bihoreană a adus, în paralel cu activitatea de producție, și o importantă contribuție la diversele acțiuni cultural-educative ; în Bihor funcționează cu eficiență universități cultural-științifice, nenumărate cercuri, au loc numeroase conferințe, simpozioane pe teme de actualitate din cele mai variate — e-
INTELECTUALITATEA TEHNICĂ

propun să poarte în continuare un susținut dialog cu colectivele din întreprinderi, să antreneze specialiștii la intensificarea activității de cercetare, de documentare, de sondare a opiniei publice și de creație. Numai în 1976, de pildă, au fost asimilate în fabricație 49 noi tipuri de bunuri de larg consum. Aceste preocupări au fost reflectate în expoziții-model, schimburi de experiență între specialiști, colocvii cu publicul.Desigur, toate acestea reflectă o intensă preocupare a organelor și organizațiilor de partid, care acordă o atenție deosebită educării politice și ideologice a intelectualilor, în spiritul hotărîrilor conducerii partidului, intelectualii sint antrenați la toate formele învățămintului politico-ideologic, în calitate fie de cursanți, fie de propagandiști; mulți urmează cursurile universității politice și de conducere, sînt atrași în organizarea și desfășurarea simpozioanelor și a altor acțiuni politico- educative. A devenit o practică organizarea unor ședințe de lucru și consfătuiri cu cadrele tehnice cu pregătire superioară, in întreprinderi sau pe ramuri de producție. Biroul județean de partid a organizat la întreprinderile „înfrățirea", „Mecanica" și I.A.M.T. din Oradea, la întreprinderea mecanică din orașul dr. Petru Groza, Grupul întreprinderilor de industrie locală și alte unități industriale ședințe de lucru cu proiectan- ții și specialiștii din sectoarele de

conomice, științifice, cultural-educative — activități al căror „suflet" sînt ingineri și tehnicieni, alături de profesori, medici, artiști și alți intelectuali. Deși subiectul principal al acestor însemnări îl constituie intelectualitatea tehnică, nu putem, desigur, să nu relevăm și activitatea rodnică pe care o desfășoară oamenii de cultură și de artă bihoreni în diferite sfere ale creației — la Teatrul de stat, cu secțiile sale în limbile română și maghiară, la Filarmonica de stat, la revista „Familia" și cele două cotidiane, respectiv „Crișana" și „Făklya", la institutul de învățămînt superior, în școlile de toate profilurile, în ansamblurile folclorice, muzeele, cluburile și casele de cultură, cenaclurile literare etc. — reușitele a- cestor activități ilustrînd voința intelectualității noastre de a contribui la formarea conștiinței socialiste a omului nou. Dar poate exemplul cel mai edificator îl constituie însuflețirea și angajarea cu care acești intelectuali. impreună cu muncitorii și țăranii, pregătesc participarea Bihorului la Festivalul național „Cintarea României" — în care județul nostru, cu bogăția tradițiilor și cu posibilitățile sale, își proourie să obțină un loc de prestigiu. în lumina Programului de măsuri, comitetul județean este hotărît să îmbunătățească în continuare activitatea de îndrumare și orientare a intelectualității ce lu-

crează în aceste domenii, îneît contribuția ei să se soldeze cu mai multe creații angajate, pătrunse de spirit patriotic și cu un puternic mesaj educativ, care să îmbogățească patrimoniul cultural al patriei.Apreciind toate acestea, ne dăm insa bine seama că în lumina Programului de măsuri aprobat de Plenara C.C. al P.C.R. din 2—3 noiembrie a.c. întreaga desfășurare a muncii de antrenare a intelectualilor in activitatea economico-socială stă azi sub semnul unor noi exigențe. In primul rind, ne este limpede că o parte din potențialul creator și de muncă al intelectualității bihorene rămîne încă neutilizat, și aceasta datorită unor carențe de ordin organizatoric. De pildă, specialiștii din industrie și agricultură au fost atrași numai în ultimii doi ani (și încă insuficient) în activitatea cultural-educativă, pină atunci considerindu-se, greșit, că atribuțiile lor se limitează la un cadru strict profesional ; in general, credem ca intelectualitatea bihoreană nu este suficient de activă, pe măsura valorii ei, in viața spirituală a țării. La antipod există încă și cazuri de supraîncărcare cu sarcini a unor intelectuali — ceea ce duce la soluționarea superficială a respectivelor probleme.. Vom acorda o mare atenție înlăturării acestor fenomene, spre a asigura condiții tot mai bune pentru ca intelectualitatea, ca și ceilalți oameni ai muncii, să-și poată desfășura din plin capacitatea de creație.Hotărîte să înfăptuiască cu maximă responsabilitate sarcinile ce le revin în îndeplinirea planului de stat pe 1977, a Programului de măsuri în domeniul ideologic, a celorlalte documente adoptate la plenara C.C. al P.C.R., Comitetul județean Bihor al P.C.R., organele și organizațiile de partid vor trece deîndată la stabilirea unor programe proprii de antrenare și mai intensă a intelectualilor în activitatea economico-socială, în așa fel incit, alături de toți oamenii muncii, să-și aducă o contribuție tot mai marcantă la înflorirea țării, la făurirea viitorului nostru comunist. De altfel, ho- tărirea noastră, a tuturor locuitorilor plaiurilor bihorene — muncitori, țărani, intelectuali, români, maghiari și de alte naționalități — este ca în cadrul Festivalului „Cîntarea României" să ne prezentăm cu un prestigios buchet de înfăptuiri, în industrie, agricultură, știință și cultură, pe planul dezvoltării economice ca și al educației socialiste, în toate sectoarele de activitate — atît în acest an, cit și în 1977 — astfel îneît să putem cinta prin graiul cel mai viu — graiul succeselor — partidul, poporul, țara.

Dacă legendarul urcat pe vîrf de pietre, ci frunze, ar fi avut cu siguranță același rezultat. Faptul este demonstrat cu prisosință de ceea ce se petrece în aceste zile in unele cartiere bucureștene. Locuitorii a- cestora string cu sîrg frunzele căzute, le așează în grămezi lingă trotuare, dar cum mașinile salubrității nu vin să le ridice, vîntul dă iama prin ele, iar in ziua următoare oamenii sînt ne- voiți să ia totul de la capăt. O- perația devine, din zi în zi, tot mai anevoioasă, întrucît în Co- troceni, în zona Foișorului de Foc, in Crîngași — Giulești, în Bucureștii-Noi și în alte cartiere, frunzele, în loc să scadă, parcă se înmulțesc. Se înmulțesc, putrezesc și... dau de furcă tot salubrității.
1 Dosarul
I 6668
I
I
I
I
I
I
I

„Am crescut cum am putut, cu 
trudă mare, șapte copii. Toți 
șapte lucrează, au meserii fru
moase și ciștigă bine, dar nici 
unul nu vrea să-mi dea o mină 
de ajutor, iar eu sint bătrină și 
bolnavă"...

Cu aceste cuvinte și-a început 
Maria H. din Galați acțiunea in
trodusă la judecătoria din loca
litate împotriva propriilor copii. 
Feciorii și fetele ei, oameni în 
toată firea, intre 21 și 36 de ani, 
s-au întîlnit, cu capetele plecate, 
în fața instanței de judecată. Fi
rește, dosarul 6668 a fost solu
ționat in favoarea bătrinei, copiii 
fiind obligați, prin sentință ju
decătorească, să acorde o pensie 
de întreținere mamei lor. 
neînțeles apare faptul că 
ajuns ei singuri la această 
legere.

De 
n-au 
ințe- \

| Vagonul 
| pierdut

Șin-Elevii liceului „Gheorghe cai" din Baia Mare așteaptă de aproape două luni de zile sosirea unui vagon încărcat cu materialul necesar pentru orele lor de atelier, expediat de către Combinatul de prelucrare a lemnului din Caransebeș. Contabilul liceului, Cornel Farcaș, ne-a făcut următoarele precizări : „Vagonul cu pricina (215351281765) a fost expediat din Caransebeș Ia data de 23 septembrie a.c. cu scrisoarea de trăsură nr. 119997. Noi am virat în contul combinatului banii pentru respectivul material, dar nu reușim cu nici un chip să dăm de urma vagonului, deși am făcut scurtă la mină cu telefoanele date, cu telegramele și adresele expediate în dreapta și în stînga. Mai ca sigur că vagonul nostru pe vreo linie moartă", schimbă macazul ? mult zace Cine

I
I
I
I
I
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Motanu 
și găinileNeavînd altă ocupație,Motanu din satul Chier, tui Arad, s-a apucat de... găinării. Mai exact, de furtul găinilor de prin cotețele oamenilor. Găsind cu cale că îndeletnicirea lui are nevoie și de „asociați", s-a împrietenit cu Ioan Dumitrescu și cu Ion Dumitru, amîndoi de aceeași teapă cu el. Vorba ceea: cine se aseamănă, se adună. Ss adunau noaptea și dădeau iama prin cotețele cu orătănii ale oamenilor. în timpul ultimului raid nocturn, cînd se grăbeau să înghesuie intr-un sac mai multe găini, furate din cotețele unor cetățeni din comuna Gurahonț, au fost inșfăcați de guler și ’ ‘ pe mina autorităților. Nici „cucurigu" din lume nu-i scapă de sancțiunea legii.

Rubricâ realizatâ de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii"

Ionjude-

dați un mai
I
J
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Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România 
Tovarășului MANEA MĂNESCU 

Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste Româniaîn numele Comitetului Central al Partidului Comunist Chine?, Comitetului Permanent al Adunării Naționale a Reprezentanților Populari a Republicii Populare Chineze, Consiliului de Stat al Republicii Populare Chineze, al întregului popor chinez și al meu personal vă exprim dumneavoastră, Comitetului Central al Partidului Comunist Român, Consiliului de Stat și Guvernului Republicii Socialiste România, precum și poporului român mulțumiri cordiale pentru călduroasa telegramă de felicitare pe care ați binevoit a o trimite cu prilejul celei de-a XXVII-a aniversări a proclamării Republicii Populare Chineze.Poporul chinez, fiind hotărit să continue cauza președintelui Mao Tzedun, va persista în linia și politica elaborate de către președintele Mao. Prietenia revoluționară și unitatea militantă dintre cele două partide, cele două țări și cele două popoare ale Chinei și României, bazate pe principiile marxism-leninismului și internaționalismului proletar, vor cunoaște, ca întotdeauna, o consolidare și dezvoltare necontenite.Urez poporului frate român, sub conducerea Partidului Comunist Român, în frunte cu tovarășul Nicolae Ceaușescu, să obțină victorii noi, tot mai mari, in lupta împotriva imperialismului și hegemonismului, în opera de construire a socialismului.
HUA KUO-FEN

Președintele Comitetului Central 
al Partidului Comunist Chinez, 

Premierul Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Chineze

Din țările socialiste
BULGARIA: Noi obiective energetice

Cronica
Sosirea unei delegații gu

vernamentale economice din 
R D G Marți după-amiază a sosit în Capitală o delegație guvernamentală economică, condusă de Gerhard Weiss, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, președintele părții R.D. Germane în Comisia mixtă guvernamentală de colaborare economică dintre Republica Socialistă România și Republica Democrată Germană, care va participa la Mapările celei de-a VIII-a sesiuni a comisiei. La sosire, pe aeroportul Otopeni, delegația a fost salutată de Mihai Marinescu, viceprim-ministru al guvernului, președintele părții române în comisie. Au fost prezenți dr.

A apărut revista MUNCA DE PARTID nr. 11/1976

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

Nadia Comăneci - prima sportivă 
a lumii în 1976

• Rezultatele anchetei întreprinse de agenția U.P.I. în rîndurile 
ziariștilor europeniTripla campioană olimpică gimnasta româncă Nadia Comăneci și dublul campion olimpic la atletism Alberto Juantorena (Cuba) se află in fruntea listelor celor mai buni sportivi din lume ai anului 1976, desemnați în urma anchetei agenției U.Pj. în rîndul redactorilor de sport din Europa.Iată clasamentele : feminin : 1.Nadia Comăneci (România) — gimnastică — 343 puncte ; 2. KorneiiaEnder (R.D.G.) — 305 puncte ; 3. Roși Mittermaier (R.F.G.) — schialpin — 208 puncte ; 4. Tatiana Ka- zankina (U.R.S.S.) — atletism — 169 puncte ; 5. Irena Szewinska (Polonia) — atletism — 134 puncte : 6. Chris Evert (S.U.A.) — tenis — 127 puncte; 7. Annegret Richter (R.F.G.) — atle

„Școala românească - un etalon“
Elogii in presa din Grecia Ia'„Admirație pentru Nadia Comăneci" este titlul comun sub care ziarele grecești comentează evoluția strălucită a campioanei de la Montreal și ă reprezentanților școlii românești de gimnastică în timpul balcaniadei de la Salonic și a spectacolului demonstrativ de la Atena.„Nadia Comăneci — scrie «To Vima» — a stîrnit entuziasmul unei mari mulțimi. împreună cu ea, Mariana Constantin, Marilena Neacșu și micuța Gabi Gheorghiu au dovedit că școala românească de gimnastică poate fi considerată un etalon în lu-

fotbal: Reprezentativa noastră învinsă la VienaLotul de fotbal al României a susținut marți seara la Viena un joc de verificare în compania formației Admira Wacker. Partida s-a înche
BOX ♦

Meciuri interesante la galele campionatelor naționaleîn cea de-a treia gală a campionatelor de box ce se desfășoară la Palatul sporturilor și culturii din Capitală au urcat pe ring pugiliștii de categoria muscă și semimijlocie, care au furnizat cîteva meciuri interesante și de bună valoare tehnică. Bucu- reșteanul Ștefan Băiatu l-a întrecut la puncte pe Paul Dragu, din Craiova, în timp ce principalul favorit al categoriei muscă, constănțeanul Ibrahim Faredin a cîștigat prin 3- bandon in fața lui Ștefan Buliga. O victorie clară la puncte a obținut și dinamovistul Dinu Teodor în meciul cu brașoveanul Gheorghe Ileana.în limitele categoriei semimijlocie, cel mai spectaculos meci l-au oferit David Tănase și Ion Fuicu, 'victoria revenind primului pugilist la puncte. Tot la puncte a cîștigat Va- sile Cicu întîlnirea cu Grigore Iliescu.

zileiHans Voss, ambasadorul R.D.G. la București, și membri ai ambasadei.
★Miroslav Sulek, ambasadorul extraordinar și plenipotențiar al Re- publjcii Socialiste Cehoslovace în Republica Socialistă România, care și-a încheiat misiunea în țara noastră, a părăsit, marți, definitiv Capitala.
★La cea de-a 17-a ediție a Festivalului internațional al filmului de amatori, care s-a desfășurat recent în orașul cehoslovac Brno, sub patronajul UNESCO, cea mai înaltă distincție acordată unui film pe tema păcii, „Cupa de cristal", a revenit unei producții a cineamatorilor Casei de cultură a studenților din București.

tism — 117 puncte ; 8. Nelli Kim (U.R.S.S.) — gimnastică — 100 puncte ; 9. Sheila Young (S.U.A.) — patinaj viteză și ciclism — 72 puncte ; 10. Tatiana Averina (U.R.S.S.) — patinaj viteză — 38 puncte ; masculin : 1. Alber,to Juantorena (Cuba) —atletism — 304 puncte 2. Lasse Viren (Finlanda) — atletism — 223 puncte ț 3. John Naber (S.U.A.) — înot — 210 puncte ; 4. Nikolai Andrianov(U.R.S.S.) — gimnastică — 168 puncte ; 5. Bruce Jenner (S.U.A.) — atletism — 153 puncte ; 6. — James Hunt (Anglia) — automobilism — 127puncte ; 7. Bjorn Borg (Suedia) — tenis ; 8. Vasil Alekseev (U.R.S.S.) — haltere ; 9. Cassius Clay (S.U.A.) — box ; 10. Franz Klammer (Austria) — schi.
adresa gimnastelor noastre mea sportului". „Comăneci s-a distins în mod deosebit", notează „Kathimerini", în timp ce „Avghi" constată că „Nadia a uimit publicul grec la prima ei apariție oficială după Olimpiadă".„Mii de spectatori au aplaudat-o pe Nadia Comăneci" — remarcă, la rîndul său, „Rizospastis", pentru ca „Vradyni" să noteze : „Perfecțiunea fetei de aur i-a încîntat pe miile de spectatori greci. Nadia Comăneci a cucerit inimile iubitorilor de sport din Grecia prin comportarea ei excepțională".
iat cu scorul de 2—1 (1—1) în favoarea gazdelor. Au marcat Nowacek (min. 30), Gross (min. 54), respectiv D. Georgescu (min. 23).

în gala de aseară, cel mai aplaudat meci a fost acela dintre Lazăr Marian (Rapid București) și Ion Lungu (Steaua), doi dintre favoriții categoriei pană. Deși a fost numărat în prima repriză, Lazăr Marian și-a revenit în rundul doi și prin- tr-un box foarte rapid și tehnic a reușit să-și adjudece victoria la puncte. Alte rezultate la aceeași categorie : Gh. Ciochină învinge la puncte pe Nicolae Scăpău ; Florea Zamfir întrece la puncte cu o decizie de 3—2 pe Pavel Nedelcea ; Iu- sein Soli întrece la puncte pe Costel Cerchia și Dumitru Lolot este declarat învingător, tot la puncte, în fața lui Zaharia Pricochie. în primul meci de la categoria ușoară, Calis- trat Cuțov l-a învins prin abandon în rundul 1 pe Dorel Ușurelu. i

ÎNVĂȚĂMlNTUL POLITICO IDEOLOGIC 
in lumina Programului de măsuri adoptat de plenara C. C. al P. C. R.
(Urmare din pag. I)prind un număr mai mare de teme dintre cele mai variate, din care participanții aleg, în cele trei forme de bază, cîte 24 pentru trei ani (una pe lună), iar la universitatea politică și de conducere 36 (una la trei săp- tămini). Este recomandabil ca temele alese să se refere la toate problemele importante ale domeniului respectiv de studiu, și nu așa cum s-a în- tîmplat in unele organizații, unde s-a procedat simplist, reținindu-se la . rind primele 24 de teme înscrise în program. Desigur, avind în vedere preocupările și sarcinile specifice fiecărui domeniu de activitate, în diferitele forme de învățămînt se pot a- borda mai larg unele probleme, se poate pune un accent mai mare pe o latură sau alta a activității, corespunzător cerințelor și necesităților locale.O trăsătură caracteristică pentru noua organizare a învățămintului politico-ideologic stabilită prin Programul de măsuri este și sfera foarte largă de cuprindere in care sînt incluse, pe lingă învățămintul de partid și al U.T.C. (organizat diferențiat pentru elevi, tinerii din industrie, agricultură, sfera serviciilor, stu- denți etc.), și învățămintul de masă pentru oameni ai muncii necuprinși în învățămîntul de partid și U.T.C., organizat, de asemenea, de către comitetele de partid, cu antrenarea e- fectivă a comitetelor de sindicat în întreprinderi și instituții și a consiliilor locale ale Frontului Unității Socialiste în cartiere și la sate. în felul acesta, aproape toți membrii de partid, precum și un număr însemnat de alți oameni ai muncii, practic marea majoritate a populației active a țării participă intr-un fel sau altul la studiul organizat al documentelor de partid, al politicii partidului.în. concepția partidului. învătămin- tul politico-ideologic este menit nu numai să asigure însușirea de cunoștințe. cunoașterea unor hotărîn sau teze generale, ci să contribuie la dezvoltarea gindirii politice a oamenilor, la formarea unor profunde convingeri comuniste, la îmbunătățirea întregii lor activități, la îndeplinirea în condiții cit mai bune a sarcinilor ce le revin.Tocmai o asemenea finalitate avea în vedere secretarul general al partidului cînd sublinia, în cuvintarea la Consfătuirea pe țară a cadrelor din domeniul științelor sociale și al în- vățămîntului de partid, că învăță- mintul politico-ideologic este chemat să-i ajute pe comuniști, pe ceilalți oameni ai muncii nu numai să explice politica partidului și să demonstreze justețea ei, ci și să acționeze cu toată forța pentru a contribui la înfăptuirea ei in viață.Această cerință se cuvine cu atît mai mult subliniată cu cit în cadrul învățămintului au continuat să se manifeste tendințe de a se trata problemele într-o manieră generală, abstractă, de a imprima lecțiilor, se- minariilor un caracter scolastic, ru- pîndu-le astfel de viată, de problemele care se cer rezolvate — ceea ce a influențat, desigur, negativ forța educativă a mvățămînțultii, capacitatea s& de â înrîuri conștiința și modul de 'comportare a oamenilor, făta ae ce, de la începutul noului an de studiu, organizațiile de partid sînt da

cinema
O Premiera : SCALA — 9; 11,15; 
13.30; 16; 18,15; 20,30, CAPITOL — 
9,15; 11,30; 13,45: 16; 18,15; 20,30, 
GRI VIȚA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20,15.
• Șatra : PATRIA — 9; 11.15; 
13,30; 16; 18,15; 20,30.
• Ei au luptat pentru patrie : 
CENTRAL — 9.15; 12; 16; 19,15.
• Pe veci al tău : LUCEAFĂRUL
— 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30, 
FESTIVAL — 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,15; 20.30, 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. EFORIE
— 9; 11,45: 14,30; 17,15; 20.
• Expresul bulgărilor de zăpadă :
BUCUREȘTI — 9; 11,15: 13,15;
16,15; 18.30; 20.45, MODERN — 9; 
11,15; 13.30; 16; 18,15; 20,30.
• Lumina pe coline : DACIA — 
9; 11,15: 13,30; 15,45; 18; 20.15.
• Cei patru mușchetari : VICTO
RIA — 9: 11,15; 13.30; 16; 18,15;
20.30, VOLGA — 9; 11,15; 13,30;
15,45; 18; 20,15.
• Mastodontul : LUMINA — 9;
11,15; 13,30: 15,45; 18; 20,15.
• Mica sirenă : DOINA — 9,30;
11,15: 13; 14,45; 16.30; 18,15; 20,
PACEA — 14,30.
• Cangurul : COTROCENI — 10; 
12; 14; 16; 18; 20.
q Ultima noapte a singurătății : 

.CASA FILMULUI — 10; 12; 14; 16; 
18; 20, FLACĂRA — 16: 18; 20.
• Desene animate : FLACARA —
14.30,
• întoarcerea marelui blond : 
EXCELSIOR — 9; 11,15; 13,30; 16; 
18.15; 20.30. GLORIA — 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20,30, PROGRESUL
— 11,15: 13,30: 15,45; 18; 20.15.
• Un cățel „sărat“ : PROGRESUL
— 9.
• Al treilea om — 10; 12, Casca 
de aur — 14,15, Facerea lumii —
16.30, Solaris (ambele serii) —- 
18,45 : CINEMATECA (sala Union).
• Ultimele zile ale verii : PACEA
— 16; 18; 20.
• Cei 13 de la Barletta : BU- 
ZEȘTI — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 
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;
17,45; 20.
O Dacă tace cîntărețul : DRUMUL 
SĂRII — 15,30; 18; 20,15. 

toare să-și concentreze atenția in direcția întăririi legăturii învățămintului cu viața, cu realitățile fiecărui loc de muncă, a accentuării caracterului său militant. Aceasta presupune, desigur, depășirea practicii „actualizărilor" sau „exemplificărilor" formale — din păcate destul de frecventă ; cerința este de a avea întotdeauna în vedere, în tratarea diferitelor teme, realitățile de la fiecare loc de muncă in dinamica lor continuă, în stadiul lor „la zi", preocupările cele mai arzătoare ale colectivului respectiv, de a aborda în lecții, dezbateri, manifestările concrete din unitatea respectivă, in sensul evidențierii experiențelor valoroase și al criticării deficiențelor, de a dezvolta spiritul critic față de mentalitățile și deprinderile înapoiate, îneît cursanții să tragă concluzii practice pentru activitatea lor, să poată acționa mai energic, mai e- ficient pentru soluționarea problemelor care se ridică la locul lor de muncă. Prin prisma realităților vieții, a datelor oferite de practica so- cial-econcmică se cer explicate și categoriile de bază, noțiunile, conceptele, legitățile, tocmai în felul acesta putîndu-se asigura temeinica lor înțelegere și însușire.în Programul de măsuri se arată că in toate formele de invățămînt va trebui să se pună un accent deosebit pe participarea activă la discuții și dezbateri a tuturor cursanților. Este exprimată aici concluzia unei îndelungate experiențe care arată că pentru a stimula gindirea politică a oamenilor și a asigura o temeinică clarificare a problemelor nu sint suficiente „prelegeri de catedră", ci ește necesar să se organizeze dezbateri vii, pe baza confruntărilor de păreri.In lumina cerințelor superioare prevăzute în Programul de măsuri se impune ca organele și organizațiile de partid să acorde o atenție considerabil sporită pregătirii metodice a propagandiștilor, înarmării lor cu cele mai adecvate modalități de conducere a dezbaterilor. Este pozitiv faptul că in cadrul cursurilor de instruire a propagandiștilor, organizate în pregătirea noului an de învățămînt. activitățile metodice au avut, îndeobște, o mai mare pondere. Asemenea activități vor trebui organizate, în continuare. în tot cursul anului, îmbrățișînd, alături de metodica conducerii discuțiilor, aceea a folosirii materialelor ilustrative, demonstrative : grafice, diagrame, fotografii, hărți, planșe, diafilme, diapozitive, apte să sporească atrac- tivitatea și accesibilitatea studiului.în conducerea învățămintului politico-ideologic, organele și ..organizațiile de partid dispun de sprijinul prețios al cabinetelor județene și municipale pentru activitatea ideologică și politico-educativă, al punctelor de documentare politico-ideo- logică din unitățile economico-socia- le. Reorganizate potrivit prevederilor înscrise in Programul de măsuri, a- ceste instituții iși vor putea îndeplini în tot mai bune condiții menirea lor de adexărțite Inovatoare ale întregii munci ideologice-educative, în măsură să asigure informarea și pregătirea de conținut și metodică a pro
O Dosarul Gericarov : FLOREAS- 
CA — 15.30; 18; 20.15.
• Călărețul fără cap : FERENTARI
— 15,30; 18; 20.15.
• Orient Express : MIORIȚA — 
9; 12.30; 16; 19,30.
<t Steaua fericirii captive : VII
TORUL — 15,30; 19.
• Oameni respectabili : AURORA
— 9: 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.15, 
TOMIS — 9; 11.15; 13,30; 16; 18.15;
20,30.
• Filip cel bun : POPULAR — 
15,30; 18; 20,15.
O Războiul meu, dragostea mea : 
RAHOVA — 16; 18; 20.
e Pintea : MUNCA — 15.30;
17,45; 20.
• Aeroport ’75 : ARTA — 15,30;
17,45: 20. \
• Osînda :JCOSMOS — 18: 20.15.
• Tom Sawyer : COSMOS — 15.30.
• Ilustrate cu flori de -timp : 
VITAN — 16; 18; 20.
• Comisarul Piedone Ia Hong- 
Kong: MOȘILOR — 9; 11,15; 13.30; 
15,45; 18; 20,15.
• O piramidă pentru mine : 
CRÎNGAȘI — 17.' 

teatre

pagandiștilor și a lectorilor, elaborarea de tematici orientative, bibliografii, studii și sinteze documentare.Presa și radioteleviziunea vor veni, de asemenea. în sprijinul învățămintului de partid prin publicarea sistematică a unor consultații, a sintezelor informative săptămînale și lunare și a altor materiale pe diferite teme ale invățămintului politico- ideologic. Urmează, de asemenea, să apară în Editura politică o nouă colecție „învățămîntul politico-ideologic de partid", avind patru serii, corespunzător programelor de studiu, prima broșură a fiecărei serii cu- prinzînd programa și bibliografia o- rientativă a formei respective, iar următoarele — culegeri de consultații.Răspunderea pentru îndrumarea și conducerea învățămintului politico- ideologic revine comitetelor de partid, organizațiile de partid avînd, firește, îndatorirea de a asigura organizarea și buna desfășurare a diferitelor forme de studiu la fiecare loc de muncă. înlăturînd orice manifestări de formalism și superficialitate, ele sînt chemate să pună accentul nu pe latura cantitativă, ci mai ales pe cea de conținut, pe calitatea și eficiența învățămintului.Pentru secretarii și ceilalți membri ai birourilor organizațiilor de bază și comitetelor de partid, pentru activiștii de partid si de stat, este o îndatorire, decurgînd din calitatea lor de militanți politici, să activeze ca propagandiști. în același timp, așa cum sublinia secretarul general al partidului. în activitatea ideologică, propagandistică, se impune să fie antrenate activ, nemijlocit, toate cadrele și toți comuniștii capabili să desfășoare o asemenea activitate. Merită să fie extinsă inițiativa unor organizații de partid din județe ca Mehedinți, Galați, Bistrița-Năsăud, precum și din Capitală care au mobilizat profesorii de științe sociale spre a-i sprijini pe propagandiștii din întreprinderi, mai ales la cursurile de socialism științific și materialism-dialectic și istoric. Sprijinin- du-se ferm pe activul de partid și de stat de care dispun, organizînd cit mai bine această uriașă forță, organizațiile de partid vor asigura o îmbunătățire considerabilă a învățămintului, creșterea capacității sale formative.Rezultatele întregii activități desfășurate pe acest plan se vor răs- frînge in ridicarea nivelului de pregătire politică și ideologică a comuniștilor, a celorlalți oameni ai muncii, în îmbunătățirea activității organizațiilor de partid, învățămîntul politico-ideologic afirmîndu-se astfel — așa cum a cerut Congresul e- ducației politice și al culturii socialiste — ca un factor tot mai puternic al mersului nostru înainte, o remarcabilă forță materială în înfăptuirea Programului partidului.

Timpul probabil pentru zilele de 11, 
12 șl 13 noiembrie, tn (ară : Vremea 
va fi caldă la începutul Intervalului, 
apoi se va răci ușor in nordul țării. 
Cerul va fi variabil, mai mult noros. 
Izolat vor cădea burnițe șl ploi slabe. 
Vinlul va sufla slab, pină la potrivit, 
predominind din sectorul sudic. Mini
mele vor Ii cuprinse intre 4 și 12 gra
de. izolat mai coborite în estul Transil
vaniei, iar maximele intre 6 șl 16 gra
de, local mai ridicate. Seara șl dimi
neața ceață, îndeosebi în sudul și estul 
țării. In București : Vremea va fi cal
dă, cu cerul mai mult noros. Ceață și 
burniță. Vint slab, pînă la potrivit. 
Temperatura ușor variabilă.

Dezvăluirile revistei „DER SPIEGEL11 despre situația din Coreea de sud

Versuri de dincolo de gratii„De ani de zile — scrie revista — dictatorul șud-coreean iși terorizează țara prin condamnări. la moarte, torturi și răpiri puse la cale de serviciul secret...In celula întunecată, neîncălzită nici în zilele cele mai aspre de iarnă, zace un candidat la moarte : poetul sud-coreean Kim Chi Ha, deținutul cu nr. 5 058. Kim a fost pus sub acuzație și aruncat în închisoare pentru poezia sa «Vocea poporului». în vara anului 1974, poetul, cunoscut în întreaga lume, a fost condamnat la moarte pentru «instigare la răscoală». Valul de proteste exprimate în întreaga lume a silit însă autoritățile să-i comute pedeapsa în închisoare pe viață. în luna februarie, Kim a fost eliberat, dar curînd locuința i-a fost invadată de agenții poliției secrete ("Korean Central Intelligence Agency» — K.C.I.A.), care, scotocind cu de-amănuntul, au descoperit in manuscrisul unui roman o frază cu cuvintele «jos cu burghezia», dovadă suficientă pentru ca lucrarea respectivă să fie categorisită «literatură comunistă». După ce a fost supus la torturi sălbatice, spre a-și recunoaște vina de a fi comunist, Kim a fost aruncat din nou în închisoare, unde, grav bolnav de tuberculoză, așteaptă sentința. Probabil, verdictul judecătorului va suna : condamnare la moarte prin spinzurătoare.Kim luptă împotriva persecuțiilor

De la complexul industrial „Ma- rlța-Est“, care este cel mai mara furnizor de lignit și energie electrică din Bulgaria, parvin necontenit știri despre noi inițiative și succese în muncă. De aici, economia bulgară primește anual aproape 22 la sută din energia electrică, 56 la sută din producția de cărbune și 100 la sută din cea de brichete. Totodată, acest bazin energetic asigură cea mai ief- tiriă producție de cărbune și de energie electrică a țării, pentru că aici exploatarea la suprafață a ză- cămîntului permite o mecanizare amplă a operațiilor și, ca urmare, costuri de producție reduse.Istoria complexului a început ridată cu anii ’50. De atunci s-au
CHINA: O importantă bază 

a producției de zahărProvincia Guandun, situată in nordul Chinei, este pe cale să devină o importantă bază pentru producția de zahăr a țării. Climatul blind și precipitațiile abundente care se înregistrează pe parcursul unei mari părți a anului în această provincie favorizează cultura trestiei de zahăr, an de an înregistrîndu-se recolte sporite. Anul trecut, producția a înregistrat o creștere sensibilă, în condițiile în care accentul principal s-a pus, totuși, pe culturile de cereale. Suprafața cultivată cu trestie a depășit acum toate nivelurile anterioare, datorită amenajării în acest scop a noi și noi terenuri.Potrivit datelor existente, aici au fost constituite circa 30 de noi baze de producție — cu suprafețe între
VIETNAM: Șantierul din Ha Longîn golful Ha Long se află în construcție un nou șantier naval, care va intra în funcțiune în cursul cincinalului inaugurat în acest an în Republica Socialistă Vietnam. începute incă din 1970, lucrările de construcție au fost sistate cu un an mai tirziu, cînd toate echipamentele au fost evacuate. Măsura s-a dovedit deosebit de oportună, deoarece bombardamentele devastatoare din 1972 au distrus tot ceea ce fusese a- menajat pînă atunci. Activitatea a fost reluată îndată după semnarea Acordului de încetare a focului in Vietnam.Șantierul ocupă o suprafață de 20 hectare. Primele obiective din cuprinsul său au și început să prindă viață. Printre ele se află stația de încărcare a vapoarelor, bazinul de andocare, cheiul, docul uscat și al- 

în perioada actualului plan cincinal de dezvoltare a economiei naționale (1976—1980). in Polonia vor fi construite șase fabrici de ciment de mare capacitate. Odată cu darea lor în funcțiune, producția de ciment a Poloniei va atinge în 1980 nivelul de aproape 30 milioane tone. în fotografie : fabrica de ciment „Chelm II", din voievodatul Lublin

politice, corupției și exploatării, folosind ca armă versurile sale, adesea ironice și caustice. El și-a atras astfel adversitatea atotputernicului dictator Pak Cijan Hi, sub al cărui regim trăiesc peste 35 de milioane de sud-coreeni și pe care nimic nu-1 poate înverșuna mai mult în ura sa decît oamenii considerați a fi comuniști, reali sau presupuși.în închisorile din Coreea de sud semnul distinctiv al deținuților politici este o insignă roșie purtată pe partea stingă a pieptului — cum se obișnuia odinioară în lagărele de concentrare naziste cu faimoasele stele galbene. Sute de studenți sint ținuți în spatele gratiilor ca deținuți politici. Anul trecut, la cîteva ore după anunțarea sentinței, au fost spînzurate opt persoane din opoziție, silite să recunoască faptul că sînt comuniști. Din 21 de studenți, judecați recent, trei au fost condamnați la moarte ca «spioni comuniști».Agenții K.C.I.A. au răpit din R.F.G. 17 sud-coreeni, adversari ai regimului de dictatură. Liderul opoziției, Kim Dae Jung, a fost ridicat cu forța din exilul său la Tokio și transportat la Seul. în toate punctele strategice din Seul sînt postați polițiști și soldați. Domnește în permanență o atmosferă de teamă și suspiciune. 590 000 de oameni formează serviciul activ al trupelor regulate. Regimul intenționează să aloce in 

înălțat aici, pe malul drept al rîului Marița. două termocentrale de cite 500 MW fiecare. Cea de-a treia, al cărei coș de fum de 325 metri urcă în aceste zile spre cota finală, reprezintă unul dintre cele mai mari o- biective în construcție ale economiei bulgare în perioada celui de-al șaptelea cincinal. Echipată cu 4 blocuri energetice de cite 210 MW fiecare, dintre care cel dinții va produce primii kWh de energie electrică în luna septembrie a anului 1977, iar următoarele trei — în ultimii ani ai actualului cincinal, termocentrala „Ma- rița-Est 3“ va atinge o capacitate totală de 840 MW, egală cu a celor două termocentrale care alimentează astăzi Sofia. (C. Ainariței).
300 șl 600 hectare. în cele mai multe locuri, datorită plantărilor efectuate la momentul optim și întreținerii excelente a culturilor, randamentul a- cestora este superior celui din anul precedent. Un mare număr de brigăzi de muncă au înregistrat o producție medie de 150 tone la hectar. De asemenea, in întreaga provincie s-au desfășurat ample lucrări pentru construirea sau extinderea a peste treizeci de rafinării, capacitatea zilnică de prelucrare a acestor unități sporind cu 11 000 tone. La obținerea acestor rezultate au contribuit și inovațiile tehnice introduse pe scară largă în întreprinderile respective, ceea ce a dus la dobîndirea, cu investiții minime, a unor creșteri de producție tot mai mari. (I. Tecuță).
tele. Realizarea fiecăruia în .parte a demonstrat cutezanța gindirii tehnice, ingeniozitatea și competenta constructorilor, care au reușit să depășească numeroase dificultăți. Astăzi, bazinul de andocare, care măsoară 250 metri lungime, 48 lățime și 3 adincime, se și află în așteptarea primelor nave. Pe șantier a intrat în reparații o primă ambarcațiune — un șlep de 800 de tone.Ha Long vâ construi vapoare de 3 000—5 000 de tone, destinate serviciilor de navigație maritimă ale țării. Ele vor asigura necesitățile de transport de-a lungul celor 3 000 km de coastă a Vietnamului, dar vor naviga și spre alte porturi ale lumii, ducînd pretutindeni mesajul de prietenie al harnicului popor al acestei țări. (G, Bondoc).

următorii 4 ani 6,5 miliarde dolari pentru «modernizarea» forțelor armate".Revista consemnează în continuare starea economiei sud-coreene, înfeudată monopolurilor străine : „Propriile noastre interese economice, apreciază un fabricant de textile din Seul, «au fost scoase la mezat». «Firmele străine, in special cele japoneze, scrie ziarul «Joang- ang Ilbo» (citat de «Der Spiegel»), extrag profituri imense, în comparație cu ceea ce investesc în țara noastră".în încheiere, revista relevă efectele dezastruoase, generate de politica regimului dictatorial, asupra nivelului de viață al populației :„Peste șapte la sută din populația aptă de muncă, adică un milion de persoane, este afectată de șomaj. Un alt milion de oameni nu au slujbe permanente. într-o întreprindere mijlocie din apropierea Seulului lucrează într-o baracă 400 de tinere. Programul de lucru : 10 ore pe zi, timp de șapte zile pe săptămină. Doar la două săptămâni — o duminică pentru repaus. Concediu nu există. Salariile se situează la un nivel de mizerie".în loc de final, revista citează versuri din poezia „Marea", scrisă de Kim Chi Ha, care anticipează că „minia poporului împotriva o- 
presiunii se va transforma, într-o 
zi, intr-o furtună neiertătoare".

• MACARAUA ZBU
RĂTOARE. Specialiștii sovietici consideră indicată realizarea anumitor lucrări de montaj cu ajutorul aerostatelor. în acest scop a fost proiectat un aerostat cu o capacitate de transport de 15 tone, care va funcționa ca o adevărată macara zburătoare. Experții consideră că un asemenea vehicul aerian prezintă suficientă siguranță în exploatare, deoarece chiar și o ruptură cu dimensiunea de un metru provocată accidental în învelișul său va duce la reducerea la jumătate a capacității de ridicare abia după scurgerea unui interval de circa 40 minute. în asemenea condiții, se înțelege că o prăbușire rapidă a încărcăturii este exclusă.

Aerostatele respective vor fi umplute cu heliu, gaz a cărui folosire nu este periculoasă.
• CELE MAI IMPOR

TANTE MEDICAMENTE. O listă provizorie cu cele 150 de medicamente mai importante, destinate să satisfacă atît necesitățile medicinii preventive, cit și pe cele ale terapeuticii, a fost întocmită, la cererea Organizației Mondiale a Sănătății, de către un grup de consultanți întruniți recent la Geneva. Misiunea grupului a fost de a selecționa un lot de medicamente de primă necesitate. Asemenea liste constituie un îndrumar prețios pentru industria farmaceutică a țărilor în curs de dezvoltare, pe baza

lor puțind fi concentrată atenția asupra produselor medicamentoase de bază, evitîndu-se dispersarea eforturilor, ca și risipirea unor materii prime a- desea costisitoare.
• AJUTOR ÎN CA

ZUL CATASTROFELOR, în Palatul Națiunilor Unite de la Geneva funcționează o instituție mai puțin obișnuită : Biroul de coordonare pentru ajutor în caz de catastrofe (UNDRO). într-o sală dotată cu cele mai moderne mijloace de comunicații sînt urmărite toate fenomenele naturale de pe glob. Există, de. asemenea, un fișier în care sînt înmagazinate date privind stocurile de alimente și medicamente, precum
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• Teatrul Național București (sala 
mare) : Richard III — 19.30, (sala 
mică) : Comedie de modă veche
— 19.30.
• Filarmonica ,,George Enescu“ 
(Ateneul Român) : Concert coral 
a Cappella. Din literatura muzi
cală românească și universală. Di
rijor : Vasile Pântea — 20. (sala 
mică a Palatului Republicii So
cialiste România) : Recital de 
pian : Danielle Laval (Franța)
— 20.
© Opera Română : Lacul lebede
lor — 19.
• Teatrul de comedie : Plicul —
19.30.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala Schitu Măgureanu) : 
Ivanov — 19,30, (sala Grădina 
Icoanei) : Elisabeta I — 19,30.
O Teatrul Mic : Rața sălbatică —
19.30.
e Teatrul „C. I. Nottara" (sala 
Magheru) : Adio, Charlie — 19,30, 
(sala Studio) : Spectacol de poe
zie și muzică — 19.
A Teatrul Giulești : Cu oltencele 
nu-i de glumit — 19,30.
© Teatrul satiric-muzical „C. Tă
nase" (sala Savoy) : Revista cu 
paiațe — 19,30, (sala Victoriei) : E 
nemaipomenit — 19,30.
9 Teatrul ..Țăndărică" (sala Aca
demiei) : Șoricelul și păpușa — 10, 
Sir și elixir — 17.

.. .. -.. ...... ............ -.. ■........■............... ...... ..și legăturile aeriene, terestre și marine, pentru, a se putea veni în sprijinul sihistraților. Biroul furnizează, totodată, celor interesați, informații privind cotele de siguranță pentru construcții, în vederea protecției antiseismice. De curind au fost inițiate o anchetă mondială asupra pagubelor provocate de catastrofe și un studiu privind cunoștințele acumulate in domeniul tehnic pentru prevenirea și atenuarea consecințelor nefaste ale fenomenelor naturale. Biroul colaborează cu o serie de alte instituții, cum sînt Organizația Meteorologică Mondială, Organizația Mondială a Sănătății,

Programul Națiunilor Unite pentru mediul înconjurător.
© TEHNICA ÎN SLUJ

BA MUZICII. în pavilioanele cunoscutului Tîrg de Ia Milano s-a desfășurat recent cel de-al zecelea Salon internațional al tehnicii în slujba muzicii, care a oferit o imagine cuprinzătoare a ultimelor noutăți în materie. Printre acestea, de cel mai mare interes s-au bucurat sistemele de înregistrare audio-video pentru profesioniști și amatori : proiectate pe ecrane gigant de televiziune, benzile magnetice audio-video redau,

în condiții de înaltă fidelitate, toată bogăția de sunete și imagini și, în general, întreaga ambianță specifică unui concert, creînd spectatorilor impresia unei participări nemijlocite.
© LA CONCURENTA 

CU SUPERSONICUL. Un cunoscut local de noapte parizian, „Crazy Horse Saloon", are toate șansele să concureze avionul „Concorde" in ceea ce privește zgomotul : intr-adevăr, în timp ce la decolarea supersonicului se înregistrează 110 decibeli, în timpul executării „programului" la amintitul cabaret, numărul decibelilor a- tinge 120, tulburînd grav liniștea vecinilor. Este ceea ce i-a determinat pe vecini să inițieze o

acțiune judiciară și să ceară daune. Sentința pronunțată Ie-a dat cîștig de cauză, confirmînd că timp de patru ani de zile „zgomotele nocturne au invadat locuința reclamanților și le-au cauzat prejudicii".
® PENTRU PROTEC

ȚIA NATURII. în peninsula Malacca, unde trăiesc animale dintre care unele nu pot fi în- tilnite în alte zone geografice, s-a constatat că, datorită vînă- torii excesive, sînt pe cale de dispariție bivolii malayezieni, anumite specii de crocodili și de tapiri și alte viețuitoare devenite extrem de rare. De asemenea, s-au diminuat simțitor efectivele de broaște țestoase maritime gigantice de pe bancurile de nisip pustii din zona li

toralului estic al peninsulei Malacca. într-un ritm catastrofal scade și numărul elefanților, al tigrilor și al maimuțelor gibon. Recent, în vederea protejării a- nimalelor pe cale de dispariție, guvernul malayezian a editat o „carte roșie", în care figurează lista animalelor a căror vî- nare este categoric interzisă.
• „TARA CELOR 

3 000 DE INSULE" ? S'J- pranumită în mod tradițional astfel. Indonezia înglobează în realitate un număr cu mult mai mare de insule. Potrivit unor date oficiale, publicate de curînd, teritoriul indonezian cuprinde nu mai puțin de 13 500 de insule. Dintre acestea, doar circa 6 000 au un nume și doar 992 sint locuite.
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Convorbirile primului ministru 
al guvernului român,

Manea Mănescu, la BagdadBAGDAD 9 (Agerpres). — La 9 noiembrie, primul ministru al Guvernului Republicii Socialiste România, Manea Mănescu, a avut o nouă în- tilnire de lucru cu vicepreședintele Consiliului Comandamentului Revoluției din Republica Irak, Saddam Hussein.Reafirmîndu-se dorința comună de extindere a schimburilor economice și cooperării în producție, prin transpunerea în viată a înțelegerilor și măsurilor convenite cu prilejul dialogului la nivel înalt de la Bagdad și București, precum și de concretizare a celor stabilite în cursul precedentelor întîlniri, s-a apreciat că dezvoltarea dinamică a economiilor celor două țări creează noi posibilități pentru extinderea șl diversificarea conlucrării româno-irakiene în producția industrială și în alte domenii de activitate economică. în acest sens, s-a convenit nominalizarea unor obiective economice care vor fi realizate în cooperare și s-au stabilit măsuri concrete în vederea spo
Dialog la nivel înalt sovieto-polonMOSCOVA 9 (Agerpres). — La Moscova au început convorbirile dintre delegațiile de partid și guvernamentale ale U.R.S.S. și R.P. Polone, la care participă, din partea sovietică, tovarășii L. Brejnev, N. Pod- gornii, A. Kosîghin, iar din partea poloneză tovarășii Edward Gierek și Piotr Jaroszewicz. Cele două părți, informează agenția
LUCRĂRILE SESIUNII O. N. U.

• ÎN ADUNAREA GENERALA: adoptarea rezoluției cu privire 
la încheierea unui tratat mondial asupra neiolosirii torței

• Intervenția reprezentantului României în COMITETUL PEN
TRU PROBLEMELE SOCIALE, UMANITARE Șl CULTURALE

NAȚIUNILE UNITE. — Luînd în dezbateri raportul Comitetului pen
tru problemele politice și de securitate, privitor la „încheierea unui 
tratat mondial asupra nefolosirii forței in relațiile internaționale", 
plenara Adunării Generale a O.N.U. a adoptat cu 88 voturi, 2 contra și 
31 abțineri o rezoluție prezentată la acest punct de un grup de state 
socialiste și nealiniate, între care și România.Reamintind principiul proclamat în Carta O.N.U., potrivit căruia statele trebuie să se abțină în relațiile lor internaționale de la amenințarea cu forța sau folosirea ei, și luînd notă cu satisfacție că acest principiu a fost înscris în numeroase acte internaționale bilaterale, tratate, acorduri, inclusiv rezoluții ale Națiunilor Unite, documentul adoptat subliniază „importanța aplicării universale și efective a acestui principiu în relațiile internaționale11. Rezoluția invită statele membre să examineze, în continuare, proiectul de tratat asupra nefolosirii forței, prezentat de Uniunea Sovietică, precum și propunerile făcute de state în, cursul dezbaterilor din Comitetul Politic asupra acestui punct al agendei sale.Adunarea Generală a adoptat apoi, prin consens, o rezoluție privind cooperarea în folosirea în scopuri pașnice a spațiului cosmic.Plenara Adunării Generale a adoptat, de asemenea, un raport al Comitetului politic special, prin care, în esență, se cere Comitetului științific al Națiunilor Unite; asupra efectelor radiațiilor atomice să-și continue activitatea de cercetare și de informare a opiniei publice mondiale asupra pericolelor pe care le prezintă aceste radiații pentru viața planetei noastre.în Comitetul pentru problemele sociale, umanitare și culturale al Adunării Generale continuă dezbaterile asupra raportului Comitetului pentru eliminarea discriminării rasiale.Luînd cuvîntul, reprezentantul țării noastre a subliniat că măsurile adoptate de România pentru eliminarea tuturor formelor de discriminare rasială confirmă consecvența politicii guvernului român dedicată 

ririi volumului schimburilor comerciale dintre România și Irak.Procedîndu-se la un schimb de o- pinii asupra unor probleme ale vieții internaționale, s-a apreciat că amplificarea legăturilor de prietenie și colaborare, buna conlucrare în domeniul politicii externe corespund intereselor celor două țări și popoare, contribuie la democratizarea vieții internaționale, la instaurarea unor raporturi noi, democratice între popoare.. slujesc cauzei păcii, progresului și înțelegerii în lume.întîlnirea a decurs intr-o atmosferă de cordialitate și prietenie.
★în aceeași zi, au avut loc noi în- tilniri de lucru între persoanele oficiale române care îl însoțesc pe primul ministru al guvernului român și omologii lor irakieni, în scopul finalizării unor documente privind dezvoltarea cooperării tehnico-științifice, precum și a schimburilor comerciale dintre România și Irak.

T.A.S.S., au făcut un schimb de păreri asupra direcțiilor principale ale colaborării și extinderii relațiilor dintre P.C.U.S. și P.M.U.P., dintre cele două țări și popoare. Sint abordate. de asemenea, probleme privind situația internațională actuală și mișcarea comunistă și muncitorească internațională.

asigurării unei depline egalități în drepturi a tuturor cetățenilor țării. Vorbitorul a apreciat pozitiv activitatea comitetului pentru eliminarea discriminării rasiale și s-a pronunțat în favoarea adoptării unor rezoluții concrete și cuprinzătoare, la punctul aflat în dezbateri, de natură să contribuie în mod efectiv și eficient la promovarea transpunerii în practică de către toate statele a principiilor și normelor Convenției asupra eliminării tuturor formelor de discriminare rasială.
★. -Luînd cuvîntul în ședința Adunării Generale a O.N.U., care dezbate evoluția situației din Cipru; niînistrur cipriot de externe, Ioannis Christophi- des, a cerut Națiunilor Unite să sprijine eforturile Ciprului de a rămine stat suveran și independent, de a păstra integritatea teritorială a țării.

Mitingul 
de la TiranaTIRANA 9 (Agerpres). — La Tirana a avut loc un miting organizat cu prilejul aniversării a 35 de ani de la crearea Partidului Muncii din Albania și al încheierii lucrărilor celui de-al VII-lea Congres al partidului. Cu acest prilej, relatează agenția A.T.A., s-au evocat principalele momente legate de întemeierea partidului și de construirea socialismului în R. P. Albania.Mehmet Shehu, membru al Biroului Politic al C.C. al Partidului Muncii din Albania, președintele Corisi- liului de Miniștri, a rostit o cuvin- tare.

Vizita oficială de prietenie
a delegației militare române in U. R. S. S.MOSCOVA 9. — Corespondentul A- gerpres transmite: Marți a sosit la Moscova generalul-colonel Ion Co- man, membru supleant al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., ministrul apărării naționale al Republicii Socialiste România, însoțit de o delegație militară, care la invitația mareșalului Uniunii Sovietice, D. F. Ustinov, membru al Biroului Politic al C.C. al P.C.U.S., ministrul apărării al U.R.S.S., face o vizită oficială de prietenie în U- niunea Sovietică.La sosirea pe aeroportul Vnuko- vo-2, delegația militară română a

SITUAȚIA DIN LIBAN
• întîlniri ale comandantului forțelor arabe de descurajare 
cu reprezentanți ai părților implicate în conflict • Crearea 
unui comitet de coordonare • Amplasarea forțelor arabe în 

jurul Beirutului, amînată cu 24 de oreBEIRUT. — Potrivit agențiilor internaționale de presă, colonelul libanez Ahmed el Hajj, comandantul forțelor arabe de descurajare, a avut întilniri cu reprezentanții tuturor - părților implicate in conflict. Au fost examinate probleme privind intrarea în acțiune a forțelor arabe de descurajare. S-a hotărit crearea unui comitet de coordonare (compus din ofițeri ai Comandamentului din Liban al Ligii Arabe, reprezentanți ai Mișcării naționale și ai Rezistenței palestinene) care va încerca să faciliteze misiunea forțelor arabe, organizînd retragerea unităților’ palestinene, ale Mișcării naționale și Partidului Socialist Progresist din regiunile pe care le controlează in prezent.în același sens, Kamal Joumblatt, lider al Partidului Socialist Progresist, a cerut tuturor combatanților partidului și, îndeosebi, celor aflați in zonele muntoase din regiunea Aley să faciliteze misiunea „căștilor verzi" și a Forțelor arabe de descurajare. Pe de altă parte, comanda-
întreruperea 
Conferinței 

asupra RhodesieiGENEVA — Ieri, în cadrul lucrărilor Conferinței de la Geneva asupra problemei viitorului constituțional al Rhodesiei a intervenit o pauză. După o rundă de consultări cu cele cinci delegații participante, ambasadorul englez, Ivor Richard, care asigură președinția conferinței, a plecat la Londra pentru a prezenta ministrului de externe britanic un raport personal asupra stadiului negocierilor.într-o declarație reluată de agenția U.P.I., purtătorul de cuvînt al delegației britanice la Geneva, David Brighty, a precizat că Ivor Richard ,.are în vedere o serie de posibilități în legătură cu modalitățile de desfășurare a lucrărilor conferinței, în cadrul acestora figurînd și consultări la Londra, în cazul apariției unor dificultăți". La sosirea sa la Londra, diplomatul britanic a arătat că, „deși s-au făcut progrese, nu s-a putut ajunge la fixarea datei independenței. Elementele unei reglementări sint reunite, cu condiția să poată fi depășite dificultățile apărute".După consultările de la Londra, ambasadorul britanic va reveni la Geneva, unde îi va intîlni din nou pe șefii celor cinci delegații participante la conferință.Și reprezentantul Statelor Unite la conferința de la Geneva, William Schaufele, a revenit la Washington pentru a prezenta guvernului un raport privind evoluția convorbirilor. El a declarat că la Geneva există un foarte greu moment de început care trebuie depășit, pentru aceasta fiind necesare multiple consultări. 

fost întimpinată de ministrul apărării al U.R.S.S. și de alte oficialități militare sovietice. Erau pre- zenți Gheorghe Badrus, ambasadorul României la Moscova, generalul- maior Gheorghe Dinculescu, atașatul militar, aero și naval, și membri ai ambasadei.în aceeași zi, ministrul apărării naționale al României a făcut o vizită ministrului apărării al U.R.S.S., cu care a avut convorbiri desfășurate într-o atmosferă caldă, tovărășească. După-amiază, ministrul român a depus o coroană de flori la Mausoleul „V. I. Lenin" și la Mormintul soldatului necunoscut din Moscova.

montul militar al Partidului Național Liberal a cerut forțelor sale să depună armele grele și să înlăture instalațiile militare. O circulară semnată de Dany Chamoun, șeful unităților de miliție ale P.N.L., precizează că partidul se declară de acord cu prezența forțelor arabe de descurajare „în toate regiunile libaneze. fără excepție". O serie de membri ai P.N.L. au fost numiți ofițeri de legătură, avînd misiunea de a asigura coordonarea acțiunilor miliției partidului cu „căștile verzi".Agenția France Presse anunță însă că amplasarea forțelor arabe de descurajare in jurul Beirutului — acțiune prevăzută să înceapă marți — a fost amînată cu 24 de ore. Re- ferindu-se la această amînare, ziarul „L’Orient-Le Jour" arată că mai sint necesare întîlniri între președintele Sarkis și liderii unor părți implicate în conflict, în cursul cărora va fi discutată misiunea forțelor arabe.NAȚIUNILE UNITE. — Comitetul politic special al Adunării Generale a aprobat un șir de rezoluții care reafirmă dreptul refugiaților palesti- neni în urma războiului din 1967 de a reveni la locurile de origine. Rezoluțiile reafirmă dreptul persoanelor refugiate de a reveni la gospodăriile lor din teritoriile ocupate, de- plîng refuzul Israelului de a permite acest lucru și cheamă Adunarea Generală să ceară Israelului să adopte măsuri imediate și efective pentru revenirea refugiaților din Gaza.
FOTO-ACTUALITATE

Fotografia de mai sus a făcut vîlvă în multe țări ale lumii. Ea îl înfățișează pe tinărul student american John Phillips, de la universitatea din Princeton, care — după cum s-a mai relatat — folosind doar datele existente in diferite publicații, cu circulație liberă, a reușit să soluționeze problemele fabricării unei bombe atomice. Potrivit calculelor sale, înscrise in imagine, puterea distructivă a acestei bombe echivalează cu o treime din forța bombei de la Hiroșima. „Pentru a construi bomba — a declaraj el — mi-ar fi fost de ajuns numai șase săptămîni". O intim- plare care, prin semnificațiile sale profunde, reprezintă un avertisment asupra primejdiei atomice și, totodată, un nou și puternic îndemn la adoptarea, fără intirziere, a unor măsuri ferme de dezarmare nucleară.

PROIECTUL
NOII CONSTITUȚII 

ALGERIENEALGER 9 — Corespondentul Agerpres transmite : La Alger a fost dat publicității proiectul noii Constituții algeriene, completat și îmbogățit în urma unor dezbateri naționale. Proiectul va fi supus unui referendum popular Ia 19 noiembrie a.c.Inspirat din opțiunile politico-ideo- logice, economice și social-culturale înscrise în „Carta Națională", adoptată tot prin referendum anul acesta, proiectul noii Constituții proclamă că „Algeria este o republică democratică și populară", iar „statul algerian este socialist", și instituționalizează reprezentarea majoritară a muncitorilor și țăranilor în sînul adunărilor populare la toate nivelurile.în ce privește politica externă, Constituția arată că Algeria subscrie la principiile și obiectivele Națiunilor Unite, Organizației Unității Africane și Ligii Arabe, militează pentru pace, neamestec în treburile interne ale statelor, este fidelă principiilor și scopurilor mișcării nealiniate.Noua lege fundamentală a țării relevă că „sistemul instituțional algerian este fondat pe principiul partidului unic", „Frontul de Eliberare Națională fiind partidul unic al tării". Conducerea funcției executive este asumată de președintele republicii, șeful statului, iar funcția legislativă este exercitată de Adunarea Populară Națională.
Pentru crearea unei zone 
a păcii in Asia de sud-est 
Declarația primului ministru 

al Republicii Sri Lankaîntr-o declarație făcută la Manila, unde se află într-o vizită Oficială la invitația președintelui Ferdinand Marcos, primul ministru al Republicii Sri Lanka, Sirimavo Bandara- naike, s-a pronunțat în favoarea creării unei zone de pace și neutralitate în Asia de sud-est, asemănătoare celei preconizate pentru Oceanul Indian. „Guvernul nostru, a spus premierul Bandaranaike, susține întru totul ideea potrivit căreia instituirea unor zone de pace în diferite regiuni ale lumii ar contribui, în mod însemnat, la întărirea securității mondia’le. în acest spirit, ar fi salutară crearea unei astfel de zone în Asia de sud-est, bazată pe principiile independenței, suveranității, integrității teritoriale și neamestecului în treburile interne ale altor state.

roma : Prezentarea volumului 
enciclopedic „România44

ROMA 9 — Corespondentul nos
tru transmite : La „Accademia di 
Romania" din Roma a avut loc 
prezentarea volumului enciclope
dic „România", apărut in editura 
„II Calendario del Popolo" diti Mi
lano. La manifestare au luat parte 
personalități ale vieții politice ita
liene, oameni de cultură și artă, 
ziariști.

Prezentînd conținutul volumului, 
care cuprinde ample date referi
toare la istoria, geografia, sistemul 
politic, economic și social, cultura 
României, Tullia Romagnoli Caret- 
toni, vicepreședinte al Senatului 
italian, a relevat că „România de 
astăzi, țară latină europeană și so
cialistă, este creația conștientă a 
poporului român, făuritor al pro
priului său destin, creația condu
cerii sale înțelepte". Vorbitoarea a

accra : Condamnare 
si deACCRA 9 — In capitala Republicii Ghana s-au încheiat lucrările întîl- nirii internaționale de solidaritate cu lupta popoarelor și studențimii din sudul Africii. La reuniune au participat reprezentanți ai tineretului u- niversitar din 56 de țări. Din țara noastră a fost prezent Mihail Vîrto- su, secretar al Uniunii Asociațiilor Studenților Comuniști din România.

R.F.G.

Evoluții și preocupări postelectoraleRăstimpul dintre a- legerile din octombrie pentru Bundestag și începutul noii legislaturi (15 decembrie) prilejuiește în R.F.G. o activitate politică susținută atît în rîn- durile partidelor actualei coaliții guvernamentale, cit și in cele ale opoziției.După anunțarea ho- tărini comune de a continua și în cadrul viitoarei legislaturi actuala formulă de coaliție guvernamentală, Partidul social-democrat și Partidul liberal s-au angajat intr-o suită de convorbiri asupra modalităților concrete de acțiune în acest sens, în fața conducerii celor două partide se află, în actualul moment, elaborarea documentelor programatice ale noului guvern cu care acesta urmează a se prezenta in fața Bundestagului la mijlocul lunii decembrie. în luările lor de cuvînt, factori de răspundere ai partidelor guvernamentale au e- vocat ca domenii prioritare de acțiune folosirea optimă a forței de muncă și combaterea șomajului, consolidarea cursului de redresare economică, a- doptarea unor măsuri în domeniul politicii sociale. în ce privește politica externă, a fost reafirmată voința de extindere a colaborării cu celelalte țări membre ale C.E.E. și N.A.T.O.. și, totodată, de intensificare a relațiilor cu țările socialiste.Problemele de ordin economic și social ce se conturează în fața noului guvern nu sint. 

desigur, simple, mai ales în condițiile în care — după cum arată în tradiționala lor prognoză anuală „cei cinci înțelepți ai economiei vest-germa- ne“, cum sint denumite principalele institute de cercetări economice din R.F.G. — este de așteptat „o creștere economică modestă — doar cu puțin mai mare de 5 la sută — o rată a inflației de 4,5—5 la sută și o neînsemnată scădere a șomajului".Convorbirile P.S.D.— P.L.D. pe marginea modalităților de conlucrare în cadrul coaliției sint în curs de desfășurare, amănunte concrete în acest sens fiind așteptate să devină publice cu ocazia apropiatului congres al P.L.D. de la Frankfurt (19—20 noiembrie), și mai ales după anunțarea decla- rației-program și a compoziției cabinetului, la mijlocul lunii decembrie. Sint, de asemenea, așteptate deciziile opoziției, respectiv ale U.C.D.— U.C.S., asupra conduitei sale în parlament. Observatorii politici urmăresc cu interes evoluția relațiilor dintre U.C.D. și U.C.S., care au cunoscut momente destul de acute imediat după alegeri, cind a fost din nou pusă pe tapet problema despărțirii în grupuri distincte a fracțiunilor parlamentare ale celor două formații și chiar transpunerea in fapt a ideii mai vechi a liderului U.C.S., Franz Josef Strauss, de creare a unei Uniuni Creștin-Sociale la nivel federal (știut fiind

relevat marile realizări obținute în 
ultimii 30 de ani de poporul ro
mân, activitatea externă neobosită 
desfășurată de președintele Nicolae 
Ceaușescu in sprijinul instaurării 
unei noi ordini economice și poli
tice internaționale, contribuția teo
retică a României socialiste, a 
P.C.R. la fundamentarea noii con
cepții privind raporturile dintre 
state și partide.

★
In sala Bibliotecii Române din 

Roma a fost inaugurată o expoziție 
de carte cuprinzind cele șase volu
me de „Scrieri alese" ale președin
telui Nicolae Ceaușescu apărute în 
limba italiană. Sint expuse, totoda
tă, volume tratind probleme poli
tice de istorie și sociologie româ
nească publicate in ultimii ani de 
cunoscute edituri italiene.

fermă a politicii rasiste 
apartheidParticipanții au condamnat politica de apartheid și rasism promovată de regimurile minoritare din R.S.A. și Rhodesia. A fost adoptată o declarație in care se cere încetarea tuturor represiunilor împotriva forțelor democrate din R.S.A., Namibia și Rhodesia, eliberarea tuturor deținuți- lor politici și transferarea puterii către populațiile de culoare, majoritare.

că în prezent sfera de acțiune a acestei formații nu depășește cadrul landului Bavaria).Un fapt ce ar putea avea consecințe și a- supra raportului pe plan federal între partidele reprezentate în parlament îl constituie oferta făcută liberalilor de conducerile U.C.D. din două landuri (Saxonia inferioară și Saar)' de a forma coaliții guvernamentale la nivel de land cu U.C.D. Inaugurarea unor astfel de formule, apreciază observatorii politici, reflectă, pe de o parte, tentativele U.C.D. de a realiza o apropiere treptată cu P.L.D., in speranța realizării, în perspectivă, a unei coaliții între cele două partide pe plan federal ; pe de altă parte — după opinia unor fruntași liberali, între care și președintele partidului, Genscher — această experiență ar putea deschide partidelor din coaliția guvernamentală perspectiva unei mai bune conlucrări cu Bundesratul (a doua cameră a parlamentului, în care majoritatea este deținută în prezent de către U.C.D.—U.C.S.).Evoluțiile politice așteptate să se producă pînă la data de 15 decembrie, cind se întrunește Bundesta- gul, vor defini și clarifica trăsăturile majore ale scenei politice vest-germane la începutul perioadei celei de-a opta legislaturi.
C. VLAD

Bonn

Semnarea planului de 
schimburi culturale și știin
țifice între Guvernele Republicii Socialiste România și Republicii Socialiste Vietnam pe anii 1976—1978, căre prevede dezvoltarea colaborării bilaterale în aceste domenii, a avut loc la Hanoi.

turale, în funcție de necesitățile țărilor latino-americane.
Conferința asupra dez

voltării rurale,la care au par-
agențiile de presă transmit:

C.C. al Partidului Popu
lar Revoluționar Laoțian a dat publicității o directivă cu privire la sărbătorirea primei aniversări a R.D.P. Laos, la 2 decembrie. După ce subliniază importanța acestui eveniment, documentul anunță inițierea unei campanii politice vizînd stimularea spiritului revoluționar al maselor, pentru mobilizarea lor la opera de transformare structurală a țării.

Lista noului guvern eaiu- 
teUn, Prezidat de premierul Mam- douh Salem, a fost dată publicității la Cairo. Noul cabinet cuprinde cinci viceprim-miniștri, 20 de miniștri și patru miniștri de stat. Premierul Salem a menținut în funcțiile lor pe titularii principalelor portofolii.

Poliția spaniolă a intervenit pentru imprăștiereâ greviștilor participant! la o reuniune intr-un cartier din Bilbao. Cel puțin 18 persoane au fost grav rănite. De mai multe săptămîni, muncitorii din sectorul construcțiilor se află în grevă, in urma refuzului patronatului de a accepta îmbunătățirea condițiilor de muncă și de trai. Pe de altă parte, se anunță că Lander Iglesias Lorenzo, lider al tinerilor comuniști din Țara Bascilor, a fost arestat la Sestao, in a- propiere de Bilbao.

ticipat reprezentanți din Somalia, Benin. Congo, Madagascar și Tanzania, și-a încheiat lucrările la Mogadiscio. Au fost discutate probleme legate de dezvoltarea agriculturii și îmbunătățirea condițiilor de viață în mediul rural. Reprezentanții ’ celor' cinci state s-au pronunțat pentru eliminarea ultimelor rămășițe ale colonialismului și neocolonialismului la sate.
Guvernul laburist briîa- 

jjjțj a obținut în Cameră Comunelor o victorie tactică importantă asupra opoziției. Deși după alegerile parțiale care au avut loc săptămina tre

cută dispune de o majoritate de un singur vot, guvernul Callaghan a reușit să treacă trei moțiuni, in legătură cu proiectul de lege privind naționalizarea construcțiilor navale și aeronautice, precum și în legătură cu reforma sistemului de în- vățămînt și cu reglementările privind funcționarea spitalelor.
Disensiuni nipono-ameri- 

cane în problema pescui
tului. într-o declarație făcută in cadrul negocierilor dintre Japonia și S.U.A. în problemele pescuitului, care se desfășoară la Tokio, repre-

Un seminar latino-ame-
riCan, avînd ca problematică studierea resurselor naturale ale țărilordin zonă, se desfășoară la Lima. Scopul seminarului este de a înlesni schimbul de experiență privind identificarea și evaluarea resurselor na

Ploile torențiale din ultimele zile au provocat inundații în regiuni din nordul Italiei. în fotografie: o suburbie din Milano inundată de apele revărsate ale riului Seveso

zentantul nipon a informat că guvernul său refuză să recunoască decizia Statelor Unite privind extinderea la 200 de mile a zonei de pescuit maritim. El a precizat că Japonia se opune unor astfel de decizii pînă cind problema zonei de pescuit se va reglementa la nivel internațional.
Intr-un mesaj adresat pre- ședintclui Mozambicului, Samora Machel, președintele Kenyei, Jomo Kenyatta, condamnă în termeni e- nergici agresiunea trupelor ' regimului rasist de la Salisbury în interiorul teritoriului mozambican. întreaga lume, se spune în mesaj, așteaptă in prezent lovitura finală pe care mișcările de eliberare din Zimbabwe o vor da ultimelor bastioane ale rasismului.
Consiliul guvernatorilor 

Băncii asiatice de dezvol
tare, reunit 'a Manila, a aprobat propunerea privind sporirea disponibilităților de credit de la 3,7 la 8,1 miliarde dolari. Agenția U.P.I. relevă că este cea de-a. doua majorare importantă a capitalurilor băncii, după cea din noiembrie 1972.

Pentru protejarea Mării 
Baltice. La helsinki s_a deschis o nouă sesiune a Comisiei pentru protecția Mării Baltice împotriva poluării. Participă specialiști din Danemarca, Finlanda, R.D.G., R.F.G.,Polonia, Suedia și U.R.S.S., care discută aspecte tehnice și juridice legate de această problemă.

Un turneu vest-euiwean al secretarului de stat al S.U.A., Henry Kissinger, va avea loc la mijlocul lunii decembrie, s-a anunțat oficial la Washington. Șeful diplomației americane va lua parte la

reuniunea ministerială a N.A.T.O., de la Bruxelles, și la Conferința a- supra cooperării economice internaționale de la Paris.
Noul președinte al Repu

blicii Irlanda a £ost desemnat în persoana lui Patrick Hillery. El a fost singurul candidat la președinție și ii succede lui Cearbhall O’Dalaigh, care a demisionat luna trecută din funcția de șef al statului. Candidatura lui Hillery a fost susținută de partidul Fianna Fail de opoziție, partidele coaliției guvernamentale — Fine Gael și Laburist — renunțînd să prezinte un candidat propriu.
Condamnări în Africa de 

Sud. Șase tineri de culoare au fost condamnați la 5 ani închisoare fiecare in urma participării- lor la demonstrațiile antiapartheid. Ei au fost acuzați că au determinat pe elevii școlii din Mabuya să participe la o manifestație de solidaritate cu colegii lor din Soweto.
Indicele prețurilor Ia bu

nurile de consum a sporit în Italia cu 1,7 la sută în septembrie în raport cu luna precedentă, relevă Institutul central de statistică (ISTAT). Da la începutul anului, indicele prețurilor a crescut cu 18 la sută. Majorările cele mai importante privesc produsele alimentare.
Elicoptorul peruan dat

dispărut în urmă cu 4 zile a fostgăsit prăbușit într-o zonă situată la875 km nord-est de Lima. Cele 11persoane aflate la bord și-au pierdut viața. Elicopterul efectua un zbor deasupra cimpurilor petrolifere din regiunea Iquitos-Yanayacu.

0 „Carte albă" privind rava- giile celor două bombe atomice lansate asupra Japoniei va fi prezentată secretarului general al O.N.U., Kurt Waldheim, precum și tuturor delegațiilor aflate la Națiunile Unite de primarii orașelor Hiro- sima și Nagasaki, care vor vizita in curind New Yorkul. Alcătuită de o echipă de 15 medici și studenți, „Cartea albă" cuprinde rezultatele unor anchete privind numărul victimelor bombardamentelor atomice, amploarea pagubelor materiale, consecințele radioactivității asupra populației japoneze. O dată cu înmînarea „Cărții albe", cei doi primari niponi vor cere secretarului general al O.N.U. să acționeze pentru adoptarea unui tratat internațional care să interzică utilizarea armelor atomice.
Comunitatoa vest-euro- 

peană a cărbunelui si ote
lului (C.E.C.A.) a solicitat, pe piața elvețiană a capitalurilor, un împrumut în valoare de 80 milioane de franci. Creditele vor fi utilizate pentru finanțarea unor investiții în industria cărbunelui și oțelului, precum și a unor programe de reconversiune.

întrevederi egipteano- 
americane. pre?edintele Egiptului, Anwar El Sadat, s-a întîlnit, marți cu o delegație a Congresului Statelor Unite, aflată în vizită la Cairo. Delegația, care a avut o întrevedere și cu președintele parlamentului egiptean, Sayed Marei, întreprinde o călătorie de informare prin mai multe țări din Orientul Apropiat și Africa.

Rechiziționarea unui număr de 1 385 autobuze în regiunea Atenei și Pireului, ca urmare a protestelor proprietarilor particulari de autobuze față de măsurile anunțate de guvern la începutul acestei luni vizînd naționalizarea transportului urban în comun, a fost hotărîtă de autoritățile grecești.
0 puternică explozie, ur- mată de un incendiu, s-a produs la rafinăria de petrol a societății „Phillips Petroleum" din Kansas City. Flăcările, au atins înălțimea de 50 metri, puțind fi văzute de la 25 kilometri. Explozia, ale cărei cauze nu au fost stabilite, s-a produs la depozitul de gaze lichefiate al rafinăriei.

FRANCE PRESSE:

„Bancherii lumii occidentale la căpătîiul lirei sterline"
La Bruxelles, unde s-au reunit miniștrii de finanțe ai ,,celor 

nouă" din Piața comună, ca și la Basel, unde se desfășoară întîlni
rea guvernatorilor Băncilor centrale din Occident, principala preocu
pare — scrie Agenția France Presse — este aceeași: situația alarmantă 
a finanțelor și economiei britanice, reflectată, intre altele, de zig
zagul evoluției lirei sterline, a cărei valoare a scăzut la jumătate 
in ultimii cinci ani. Nu este însă de așteptat, relevă agenția citată, ca 
bancherii lumii occidentale, aflați la căpătîiul lirei sterline, să poată 
furniza un diagnostic precis sau să definească modalitățile de sprijinire 
a Marii Britanii.

Intre timp, la bursa din Londra s-a înregistrat cel mai puternic 
declin al cursului acțiunilor din ultimele 18 luni. Indicele valorilor 
industriale a înregistrat luni o scădere de 5,7 la sută. Astfel, intr-o 
singură zi, valoarea acțiunilor britanice a pierdut peste un miliard 
și jumătate de lire sterline.
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