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Pentru progres economic, pentru bunăstare

SA SPORIM CONTINUU
PRODUCTIVITATEA MUNCIITntre problemele economice majore dezbătute la recenta plenară a C.C. al P.C.R., și reflectate bogat în documentele sale, o deosebită atenție a fost acordată ridicării productivității muncii — domeniu al eficienței economice, în care sînt prevăzute sarcini de mare însemnătate pentru înfăptuirea unor obiective de seamă ale politicii partidului. în cuvîntarea rostită la recenta plenară, tovarășul Nicolae Ceaușescu, relevând rezultatele obținute in domeniul creșterii productivității muncii, a arătat, totodată, că acestea nu reflectă posibilitățile existente in economie. O asemenea apreciere trebuie să constituie îndemn pentru toți factorii de răspundere din unități, pentru toate colectivele de muncă, de a se mobiliza mai mult, de a valorifica mai intens gîndirea creatoare, inițiativele muncitorilor și specialiștilor și a adopta în producție, în fiecare secție și atelier, la fiecare loc de muncă noi soluții care să determine ridicarea mai rapidă a productivității muncii, economisirea timpului de lucru.De ce este necesar ca pretutindeni In economie să se acorde o maximă atenție creșterii accelerate a productivității muncii ? ductivitatea muncii titatea de produse unitate de timp — volumul producției lucrător, un colectiv sau pe ansamblul unei ramuri. Cresc, cu alte cuvinte. produsul social și venitul național. La rîndul său, venitul național constituie sursa materială, deopotrivă pentru dezvoltarea economică și socială — prin realizarea de noi obiective productive și crearea de noi locuri de muncă (1,2 milioane noi locuri de muncă vor fi create numai în acest cincinal!), ridicarea veniturilor oamenilor muncii, a nivelului lor de trai.Această legătură este ilustrată și de următoarele date : dacă în 1970 un singur procent de creștere a productivității muncii reprezenta un spor absolut de producție industrială de 2,7 miliarde lei, în 1976 acest spor se ridică la 6 miliarde lei. pen-

tru ca în 1980 să ajungă la aproape10 miliarde lei ! Se poate spune că, la nivelul anului 1977, bunăoară, sporirea cu un procent a productivității muncii în industria republicană — luînd în considerare productivitatea medie planificată — ar putea deter-
cerea săptăminii de lucru este asigurarea creșterii mai susținute a productivității muncii, prin măsuri de mecanizare, automatizare și organizare mai bună a producției și a muncii, astfel încît să nu fie afectate veniturile angajaților și să se asigure

0 ÎNSUFLEȚITOARE CHEMARE 
ADRESATĂ TUTUROR:

Sporind pro- — respectiv can- realizate într-o crește implicit și obținute de un

„In toate întreprinderile, secțiile și 
atelierele să se acționeze pentru mo
dernizarea tehnologiilor de fabricație, 
sporirea gradului de mecanizare și 
automatizare, perfecționarea organizării 
producției și a muncii, întărirea ordinii 
și disciplinei la fiecare loc de muncă, 
astfel încît să se îndeplinească sarcinile 
de creștere a productivității muncii".

Din Hotărîrea Plenarei C.C. al P.C.R. 
din 2—3 noiembrie a.c.

mina o creștere de producție echivalentă cu cea realizată de peste. 22 000 de angajați.Mai mult decît atît. Este cunoscut faptul că recenta plenară a C.C. al P.C.R. a hotărît experimentarea măsurilor privind asigurarea condițiilor de trecere la reducerea duratei săptăminii de lucru — propuneri publicate ieri în presă — urmînd ca acestea să fie supuse și aprobării Conferinței Naționale a partidului. Or, așa cum a accentuat secretarul general al partidului, condiția de bază pentru a se putea realiza în fiecare întreprindere redu-
discutării

creșterea producției. Deci, momentul trecerii la noul program de lucru poate fi determinat în cele din urmă de fiecare colectiv, de rezultatele obținute în fiecare întreprindere în ridicarea productivității muncii și sporirea, pe această bază, a producției, de îndeplinirea și depășirea sarcinilor de plan.Iată de ce. atunci cînd secretarul general al partidului. tovarășul Nicolae Caaușescu, sublinia că în a- cest cincinal trebuie să luăm măsuri foarte serioase pentru a obține o creștere mult mai mare a productivității muncii decît s-a prevăzut în

plan, în fața comuniștilor, a tuturor oamenilor muncii din industrie și din celelalte ramuri ale economiei se punea una dintre cele mai importante sarcini economice, de o permanentă actualitate. Aceasta cu atit mai mult, cu cît planul pe anul viitor stabilește ca productivitatea muncii în industrie să crească cu 9,2 la sută — sarcină care, așa cum se precizează în legea pentru adoptarea planului, trebuie considerată minimală.Cum se poate înfăptui în cele mal bune condiții această sarcină ?In primul rînd. asigurarea creșterii susținute a productivității muncii necesită o bună organizare, ordine și disciplină în fiecare compartiment al producției, la fiecare loc de muncă. Aceasta necesită o permanentă preocupare pentru a umple fiecare minut din timpul productiv cu o cantitate maximă de muncă utilă societății, care să se regăsească în cît mai multe produse. Iată de ce, în activitatea politico-edu- cativă pe care o desfășoară, organizațiile de partid sînt chemate să sensibilizeze mai mult conștiințele, fie că este vorba de muncitor sau maistru. de economist, inginer sau de director, știut fiind faptul că de eficiența muncii fiecăruia depinde însuși nivelul productivității muncii. ~ dezvoltarea gîndirii economice oamenilor muncii, folosind le sugestive, arătînd clar rea unui procent sau a minut toate gandă _____  „„ _______țelor înaintate, ' ca și prin atitudinea promptă față de unele neajunsuri. sistematic, organizațiile de partid pot și trebuie să contribuie substanțial la creșterea conștiinței producătorului, la ridicarea spiritului său ds răspundere pentru spori- . rea randamentului muncii sale.In al doilea rînd. o productivitate a muncii tot mai înaltă se poate obține prin sporirea gradului de mecanizare și automatizare a producției. Avem la ora actuală în economie zeci

Prin a calcu- valoa- unui — calcule popularizate prin formele muncii de propa- — prin generalizarea experien-

(Continuare in pag. a II-a)

CARTE Șl MESERIE Tehnologii noi în industria chimică

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCUa primit pe directorul general al Uzinei metalurgice
1» 1 Tfc - •

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, a primit, miercuri după-amiază, pe tovarășul Otar Șuladze, membru al C.C. al P.C. din Gruzia, directorul general al Uzinei metalurgice din orașul Rustavi. Oaspetele se află in țara noastră la invitația adresată de secretarul general al Partidului Comunist Român, cu ocazia vizitei făcute la acest important obiectiv al industriei grele din R.S.S. Gruzină, în august' 1976.

La primire a participat tovarășul Ștefan Andrei, membru supleant al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R.Tovarășul Otar Șuladze a exprimat profunda mulțumire pentru întrevederea acordată, pentru posibilitatea de a vizita România, de a cunoaște nemijlocit succesele obținute de metalurgiști, de toți oamenii muncii români în înfăptuirea politicii Partidului Comunist Român, în opera de edificare a socialismului.S-a apreciat că dezvoltarea colaborării dintre România și R.S.S.

Gruzină, dintre întreprinderile românești și gruzine. în cadrul general al relațiilor româno-sovietice, este menită să slujească întăririi prieteniei și conlucrării dintre statele și popoarele noastre.Tovarășul Nicolae Ceaușescu a rugat pe oaspete să transmită tovarășilor din conducerea P.C. din Gruzia. salutul său, iar colectivului Uzinei din Rustavi cele mai bune urări de succes, multă sănătate și fericiri.întrevederea s-a desfășurat într«l atmosferă de caldă prietenie.

Dupâ recoltarea și depozitarea produselor și după eliberarea terenurilor de resturile vegetale, tractoarele disponibile 
trebuie să fie concentrate, în această perioadă, la executarea arăturilor adînci pe întreaga suprafață planificată

ARATURI DE TOAMNA
pe toate suprafețele destinate
însămînțărilor de primăvară

Săptămînă de muncă productivă în școli 
- o acțiune menită să sporească eficiența 

pregătirii practice-profesionale a elevilorTranspunerea cu operativitate în viață a indicațiilor tovarășului Nicolae Ceaușescu privind repartizarea mai rațională și compactă a timpului consacrat învățămîntului și producției în programul școlilor — activitate care a solicitat intens experiența și competența cadrelor de conducere și a specialiștilor din școli și din întreprinderile patronatoare, a inspectoratelor școlare — a determinat organizarea mai eficientă, în acest an, a activității tehnico-productive a elevilor. Această activitate practică se desfășoară acum compact, pe parcursul unei săptămini, alternind cu săptămînile de studiu.Ne-am propus să vedem, la fața locului, cum s-a organizat și cum decurge această săptămînă de muncă productivă a elevilor. Ne-am oprit la cîteva licee din București, Slobozia și Cluj-Napoca.— După unele dificultăți inerente începutului, ținînd întregului orar, fie de familiarizarea cu necesitățile adoptării unei alte „strategii" în predarea diferitelor discipline de învățămint, pentru a putea grupa timpul de practică, activitatea noastră a tuturor, profesori și elevi, se desfășoară acum normal— ne spune prof. Eleonora. Popescu, directoarea Liceului nr. 4, din sectorul 3 al Capitalei. In prima săptămînă din luna octombrie au făcut practică comasată elevii anilor IV ; au urmat apoi săptămînile de muncă ale elevilor din anii I, II și III. Tot astfel vom continua în lunile următoare. Practica se desfășoară, în cea mai mare parte. în atelierele-școală din incinta liceului. Avem stabilit un plan de producție pentru întregul an școlar, în valoare de circa 330 000 lei, a cărui îndeplinire va ajuta nu numai la pregătirea profesională a elevilor în procesul executării unor bunuri materiale utile societății, dar și la cultivarea spiritului lor de responsabilitate. Ei execută mobilier pentru școli, piese și repere necesare marii producții din unități economice ca întreprinderea de mecanică fină (care ne patronează), „Suveica" ș.a....Asemănător a fost organizată săptămînă de muncă a elevilor și in atelierele-școală ale liceului bucu- reștean „Nicolae Bălcescu"....în Cluj-Napoca, la liceul „Nicolae Bălcescu", o parte din elevi lucrează, în formații, în întreprinderea de material rulant „16 Februarie" — în atelierele de electrotehnică și prelucrări mecanice — sub conducerea unui inginer care e și profesor al liceului, iar elevele lucrează la fabrica de confecții „Flacăra". De asemenea, elevii liceului „Emil Răcorită" și ai Liceului nr. 12 din localitate fac practică în aceeași formulă organizatorică, lucrind atit in

atelierele-școală, dotate corespunzător din punct de vedere tehnic și sub o bună îndrumare de specialitate, cît și în secțiile de producție ale cooperativei „Lemn și Mobilă" și, respectiv, ale combinatului de piele și încălțăminte „Clujeana".Desfășurarea primelor săptămîni de muncă productivă ale elevilor confirmă cîteva din avantajele certe ale sistemului de practică comasată, compactă. Iată o serie de argumentări :— în primul rînd, se asigură continuitate în pregătirea practică a elevilor, garanție sigură a însușirii, la terminarea anilor de liceu, a unor meserii. Apoi, atelierelc-școală pot fi folosite la întreaga capacitate ; la noi în județ, peste ganizat în două

Intreprinderile din ramura industriei chimice au aplicat în acest an 13 tehnologii moderne și peste 50 de procedee tehnice menite să asigure introducerea în fabricație a noi produse necesare economiei naționale. Pe baza unor asemenea procedee» puse la punct la combinatele de fire și fibre sintetice din Săvinești, petrochimic Borzești, de îngrășăminte azotoase de la Piatra Neamț și la fabrica „Chimica" din Mărășești, s-a

obținut îmbunătățirea calității produselor, fabricarea unor noi tipuri de substanțe chimice, catalizatori și in- gredienți care pînă acum se importau. De asemenea, automatizarea unor procese tehnologice și îmbunătățirile aduse utilajelor pe baza rezultatelor cercetării științifice proprii au permis shimiștilor din Săvinești să realizeze -suplimentar aproape 3 000 tone de fire și fibre sintetice și importante cantități de alte produse.

După cum a arătat tovarășul Nicolae Ceaușescu la Plenara C.C. al P.C.R. din 2—3 noiembrie 1976. producția de cereale se va ridica la 19—20 milioane tone, realizîndu-se cea mai mare producție din istoria țării. Acest rezultat constituie o garanție că în anul viitor vor putea fi obținute recolte și mai bune. De altfel, planul pe anul 1977, adoptat recent de Marea Adunare Națională, prevede obținerea a peste 21 milioane tone cereale și producții sporite la celelalte culturi.Se poate aprecia că în această toamnă s-a făcut o bună pregătire pentru viitoarea recoltă de cereale păioase. Pe cea mai mare parte din suprafețe, însămînțările s-au făcut la timp, realizîndu-se lucrări de bună calitate. Nu trebuie însă uitat faptul că, în primăvară, cea mai mare parte a suprafeței arabile a țării urmează să fie cultivată cu porumb, floarea- soarelui, sfeclă de zahăr, soia, cartofi, legume și multe alte plante. Condiția hotărîtoare pentru realizarea unor producții mari la aceste culturi o constituie executarea arăturilor adinei de toamnă pe toate suprafețele prevăzute și realizarea programului de fertilizare cu îngrășăminte naturale și chimice.în această toamnă, prelungirea vegetației culturilor a întîrziat exe- . cutarea arăturilor față de alți ani. Din datele centralizate la Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare rezultă că, pînă la 9 noiembrie, în cooperativele agricole arăturile adinei s-au făcut pe 36 la sută din suprafe

țele planificate, iar în întreprinderile agricole de stat — pe 31 la sută. Lucrările sint avansate în unitățile agricole din județul Cluj, în arate peste trei sferturi rile prevăzute. Rezultate registrat și cooperativele județele Argeș, Maramureș, Covasna, Vrancea, Harghita și Hunedoara. Sint necesare însă măsuri energice în vederea grăbirii lucrărilor în toate județele, astfel încît, în timpul scurt care a mai rămas pînă la venirea iernii, arăturile să se facă pe toate suprafețele.Așa cum s-a procedat și anul trecut, comandamentele locale au datoria să întocmească în fiecare unitate agricolă grafice de execuție a lucrărilor pe baza ritmului mediu zilnic care trebuie realizat. In stabilirea vitezei zilnice trebuie să se pornească de la necesitatea ca toate tractoarele disponibile, care nu mai sînt folosite la alte lucrări, să fie concentrate la efectuarea arăturilor. Organizarea lucrărilor în două schimburi sau în schimburi prelungite constituie condiția hotărîtoare pentru utilizarea cu randament maxim a tractoarelor și a timpului de lucru. Strîns legat de aceasta, este necesar să se asigure buna funcționare și întreținere a tractoarelor, alimentarea lor cu carburanți direct în cîmp. Neîndoielnic, încheierea grabnică a arăturilor de toamnă depinde în cea mai mare măsură de munca tractoriștilor, dar eforturile lor trebuie să fie sprijinite îndeaproape de conducerile unităților

care au fost din terenu- bune au în- agricole din
agricole. Acum, diminețile și serile sint reci și, de aceea, este nevoie să se asigure mecanizatorilor hrană caldă și ceai fierbinte, pentru a putea lucra din plin.Esențial este ca, pretutindeni, conducerile unităților agricole să creeze front de lucru mecanizatorilor. Din analiza modului cum s-au desfășurat arăturile pînă în prezent rezultă că nerealizarea vitezelor zilnice stabilite în multe unități agricole și chiar județe întregi are, ca principală cauză, neeliberarea terenurilor de resturile vegetale. Tocmai de aceea, conducerile unităților agricole, sprijinite de organizațiile de partid de Ia sate, au datoria să ia măsuri pentru mobilizarea întregii forțe de muncă din unitățile agricole, folosirea tuturor mijloacelor de transport și, în primul rînd, a atelajelor, astfel încît în cel mai scurt timp terenurile să fie eliberate de coceni, paie sau alte res- - turi vegetale și să fie arate imediat.Pretutindeni, organizațiile de partid de la sate, comandamentele locale au datoria să urmărească cu stăruință respectarea programelor și orarelor zilnice de lucru, a ordinii și disciplinei, asigurarea unor condiții bune de muncă mecanizatorilor și, mai presus de orice, folosirea Ia capacitate maximă a întregului parc de tractoare disponibil. In nici o unitate, campania agricolă de toamnă nu poate fi considerată încheiată pînă nu se trage ultima brazdă pe terenurile care urmează să fie însămînța- te în primăvară !

raid-anchetă

fie de organizarea

■ tot lucrul s-a or- schimburi (prof. 
Titus Nitu, inspector școlar general al județului Ialomița).— Contractele de producție încheiate cu unită- pot realiza în timp executarea comen-țile economice se mai scurt, iar la zilor elevii sînt repartizat) după cunoștințele și puterea (prof, maistru Ionel ceul din Slobozia).Ca o concretizare a mai înainte, cînd am din Slobozia, în atelierul de lăcătu- șerie lucra schimbul II : 20 de elevi din anul III asamblau coliere pentru aspersoare, solicitate de I.A.T.M- Ialomița pentru sistemele de irigații din județ (numai pînă la 1 decembrie vor fi livrate 1 500 astfel de piese). La aceste piese elevi din anul I și II executaseră reperele mai simple, urmînd ca cei din anii III și IV să facă operațiile mai complexe și asamblarea.Nu mai puțin însă, aceste prime săptămini de muncă au ridicat în fața colectivelor profesorale și unele probleme privind mai buna organizare a procesului de învățămint in restul timpului. In primul rînd, menținerea contactului permanent al elevilor cu studiul la toate disciplinele :— Am programat, la sfirșitul săp- tămînii de practică, cercurile de matematică, fizică, chimie etc. Tot elevii de la practică pregătesc și manifestările cultural-educative de la sfîrșit de săptămînă (prof. Teodor 

Vodă, directorul liceului „Emil Ra- coviță" din Cluj-Napoca).— în consiliul profesoral am convenit să dăm elevilor teme pentru acasă la matematică, fizică, chimie, etc., legate de preocupările din timpul practicii (prof. Lucian Bogdan, directorul liceului „Nicolae Bălcescu" din Cluj-Napoca).— In afara activității cercurilor pe specialități, care își continuă activi-

lor de muncă 
Rădulescu, Li-afirmatiilor de vizitat Liceul

(Continuare în pag. a IÎI-a)

Foto : E. Dichiseanuîntreprinderea „Oltul" din Sf. Gheorghe — unitate modernă a industriei ușoare

„Automatica": marca: prestigiu în țară și pes- hotare. Ceea ce m-a surprins a fost faptul că nici unul dintre muncitorii cu care am discutat aici nu s-a referit la acest prestigiu greu dobîn- dit, de-a lungul anilor. Modestie ? — sau dădusem peste oameni cu gind de plecare la alte întreprinderi ? Pînă cînd, la o întrebare directă, cineva mi-a răspuns : „Dacă într-ade- văr ne bucurăm de prestigiu, atunci să vorbească alții despre el, și-n primul rind beneficiarii. Datoria noastră este să ne menținem prestigiul și să-l întărim..," Ceea ce, trebuie • să recunoaștem, este mai greu. „Vin copilașii să se angajeze. De ce tocmai la noi ? Și afli : Am auzit că e o fabrică pe cinste 1 Poftiți, poftiți ! — să vedeți și voi cum se ține o fabrică pe cinste !“. Copilașii, vin copilașii ! Nicolae Paraschiv : 47 de ani. Vechime în producție : 33 de ani.„Sînt bătrîn, bătrîn în me-

sene !“ — și poate că din pricina asta în flăcăii de 17—18 ani vede niște copilași, de care trebuie să ai grijă ca de copiii tăi. Pînă pricep meseria, pînă se-n- vață cu lumea, pînă își iau zborul — e bine să fii ală-
mare ! Sa uitați !“.Vorbele sînt multe și de tot felul: dar pentru a avea valoarea dorită, aici, se cere să le susții prin fapte. Echivalentul in aur: munca, inițiativa, răspunderea. „Sîntem doi cu ve-

în loc de reclamații mese mulțumiri. Nicolae Paraschiv are un fel mai aparte de a transmite celor în cauză mulțumirile pe care le primește, în. calitatea lui de șef de echipă : „Fac tot ce-mi stă în
Cuvîntul și fapta

turi de ei. Nicolae Paraschiv lucrează la secția 1, construcții metalice, șef de echipă sudori. Zece oameni are în echipă, dintre a- ceștia trei sînt „copilași". Adică începători. I-a luat fiindcă i-au fost recomandați. Da, au venit cu recomandări serioase. Tatăl unuia muncește chiar aici, Ia „Automatica". E o garanție. „Vreți să fiți sudori ?“. „Vrem, sigur că vrem"» „Ați spus o vorbă

chime în meserie, Gheor- ghe Vrej și cu mine. Vreți voi să cadă tot greul pe capul nostru ?“ Ceilalți din echipă s-au grăbit cu asigurările : „Se poate conta pe noi !“. „Vorbă mare !“ Vorbă care se cere verificată în practica fiecărei zile. Cind prezintă garanții un „copilaș" ? Cînd începe să se țină pe picioarele lui. Cînd îl dau în hală, să lucreze unde-i nevoie, și pot să lucrez și eu liniștit. Cînd

puteri să să-nvețe, frecvență, tomatica» Paraschiv trei persoane : „Eu, bătrî- nul, sudor la construcții metalice, Petruța, nevastă- mea, tot aici, la «Automatica», la mecanică fină, băiatul nostru, Cristian, tot aici, tot la mecanică fină". Au mai avut un băiat. Azi ar avea 26 de ani. A murit la 22. „Noi, noi ce să fa-

le creez condiții unii sînt la fără ■ tot pentru «Au- învață". Familia se compune din

cem ? Noi trebuie să mergem mai departe !“. Am avut impresia că Nicolae Paraschiv le spune flăcăilor din echipă copilași — cu înțelesul copiii mei. și ei sînt copiii mei.(Vasile (Cristian mei...A fost de secție destoinic ția a IV-a și, cum resc, au început consultările pentru a se afla omul cel mai potrivit. Pe de altă parte, se așteptau oferte. Șef de secție — la urma- urmei, cine nu-și dorește să fie promovat în muncă? N-a.................................. ..pentru vă. Ba ind că nerea, s-o tat". Nu era fugă de răspundere, ci omeneasca îndoială : „Eu ? De ce eu ? Cutare e mai bun" ! Ale-

Mirea)...Tarău) Vasilică Cristian copiiinevoie de un șef la secera fi-

fost înghesuială funcția respecti- poate că unii, bănu- li s-ar face propu- s-au gîndit cum respingă „argumen-
Nicolae TIC

(Continuare în pag. a IlI-a)

Remarcabile realizări 
ale constructorilor 

de mașini întreprinderile constructoare de mașini au introdus, în acest an, în producția curentă circa 1 000 noi utilaje, instalații, mașini, dispozitive, ștanțe, matrițe și scule așchietoare, caracterizate printr-un grad înalt de complexitate tehnică și performanțe deosebite in exploatare. Printre ultimele realizări ale constructorilor de mașini din Roman se remarcă strungul Carusel fabricat în serie, mașină-uneltă productivitate, electronic de care-i asigură mai ridicate. Noile mașini de alezat și .frezat, cu și fără portal, realizate de tînărul colectiv al întreprinderii de mașini unelte și agregate din Bacău, sînt solicitate atît în țară, cît țî la export. In prezent, ponderea produselor noi sau modernizate, în aceste unități, atinge aproape 40 la sută.

Roman se fabricat In de înaltă tehnicitate și echipată cu aparataj comandă și control, performanțe din cele

ÎN DELTA DUNĂRII

A început recoltarea 
stufuluiPe mii de hectare în Delta Dunării a început de curînd o nouă campanie, de recoltare a stufului. Organizați în coloane, mecanizatorii unităților de exploatare a stufului din Rusca, Sulina și Pardina — unități dispuse pe cele trei brațe ale Dunării — recoltează și transportă zilnic în depozite sute de tone de stuf. De la centrala industrială „Delta Dunării" ni s-a comunicat că în primele două zile de lucru au fost recoltate peste 1 200 tone de stuf, fapt ce constituie un prim succes în acțiunea de realizare a 40 000 tone de stuf în acest ultim trimestru al anului. (Vasile Nicolae).
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DEPOZITAREA RECOLTEI
Trebuie urgentat transportul; pretutindeni, sortarea

porumbului să se facă in funcție de gradul de umiditate

In spații mai mici,
UTILAJE MAI MULTE

BOTOȘANI. în cursul zilei de miercuri, 10 noiembrie, în cooperativele agricole din județul Botoșani s-a strîns recolta de pe ultimele suprafețe din cele 75 950 ha cultivate cu porumb și 15 000 ha cu sfeclă de zahăr. Atenția lucrătorilor de pe ogoare se îndreaptă acum spre desfăcatul și transportul știuleților.Trebuie arătat că desfăcatul porumbului nu a ținut pasul cu tăierea cocenilor din lan și transportarea lor la arii. Pînă acum această lucrare s-a executat doar la circa un sfert din porumbul recoltat. Unele neajunsuri se constată și la transportul porumbului de pe cimp. Astfel, cooperativele agricole din Cordăreni, Lunca, Sulița, Mitoc, Liveni, Avrămeni și altele nu au dus în bazele de recepție decît cantități mici de porumb.Transportul porumbului și al sfeclei de zahăr de pe cîmp constituie, așadar, o importantă problemă la ordinea zilei. In multe unități activitatea este bine organizată. în unele unități autocamioanele și remorcile nu sînt folosite la întreaga capacitate. La C.A.P. Romanești, cele 1 autocamioane ' doar zi, era mașina se încarcă la grămadă, la C.A.P. Tudora, in timp de 12 ore, se făcea o singură cursă. Datorită folosirii neraționale a mijloacelor de transport, în multe cooperative agricole pe cimp există mari cantități de sfeclă : Brăești — 2 700 tone, Vorniceni — 1 400 tone, Dimăcheni — 1 000 tone etc. în legătură cu această situație, tovarășul Constantin Ungureanu, directorul I.T.A. Botoșani, ne spunea ; „In ultima săptămînă capacitatea de utilizare a parcului nostru a crescut cu 11 Ia sută la autocamioane și cu 6 la sută la remorci. Dar în unele cooperative se fac mai multe transporturi pe zi cu căruțele decît cu mașinile. Pentru transportul porumbului am suplimentat capacitatea pusă la dispoziția cooperativelor cu aproape 1 000 tone pe zi, dar conducerile aces-

tor unități trebuie să organizeze astfel munca incit să reducă staționările la încărcat și descărcat, precum și deplasările inutile".Comandamentele comunale au datoria să asigure respectarea întocmai a programelor de lucru stabilite pentru actuala perioadă, astfel încît lucrările ce au mai rămas de executat și îndeosebi transportul produselor de pe cîmp să se încheie cît mai repede. (E. Nazarie)
VASLUI. Pînă Ia 10 noiembrie, porumbul a fost recoltat de pe 60 la sută din suprafețele cultivate în cooperativele agricole și 65 la sută în I.A.S. Există insă un decalaj apreciabil între cantitățile de porumb recoltat și cele transportate. Din datele furnizate de direcția agricolă rezultă că doar ceva mai mult de 60 la sută din porumbul recoltat a fost trans-

portat. Această situație se datorește, în principal, folosirii neraționale a mijloacelor de transport.Comandamentul județean a luat măsuri ca pînă la sfirșitul acestei săp- tămîni să se încheie sortarea și transportul știuleților aflați acum în grămezi pe cîmp. Ținind seama de gradul de umiditate, porumbul va fi depozitat în bazele de recepție în pă- tule prevăzute cu tuburi de aerare, iar pentru evitarea unor pierderi se va proceda la fulguirea și prepararea sub formă de pastă a porumbului. Pentru reducerea decalajului între recoltat și eliberatul terenului s-a prevăzut să se lucreze zi și noapte. Alături de mijloacele mecanice, pentru scoaterea din cimp a producției de pe terenuri greu practicabile, au fost mobilizate toate atelajele din sate. (Crăciun Lăluci). Lucrârile agricole de sezon continuă cu Intensitate. Cu sprijinul mecaniza
torilor, la cooperativa agricola din comuna Lipia, județul Buzâu, se recolteazâ 

porumbul de pe ultimele suprafețe

aledouă curse deși distanța de numai 8 I.T.A. făceau cu sfeclă pe de transport, km. întrucît de la grămadă

PE• SATU MARE. Datorită organizări a muncii, în județul Satu Mare s-a încheiat recoltatul Sfeclei de zahăr pe întreaga suprafață de 6 000 hectare cultivată în cooperativele agricole. Continuă cu intensitate transportul sfeclei de la marginea tarlalelor la bazele de recepție, realizîndu-se un ritm zilnic de livrare de 7 000 tone. Acum principalele forțe din agricultură sînt concentrate la culesul porumbului, lucrare care a atins o viteză zilnică de 2 000 hectare.

SCbunei

• MEHEDINȚI. Comandamentul județean a stabilit ca în această săptămtnă, printr-o largă mobilizare a tuturor locuitorilor satelor la muncă să se încheie recoltatul porumbului și sfeclei de zahăr. De altfel. în numeroase unități se strînge recolta de pe ultimele suprafețe cultivate cu porumb. Pînă aseară, 10 noiembrie, in cooperati-

RTvele agricole din județ porumbul a. fost recoltat de pe 86 la suprafață. Lucrările sînt în unitățile care fac parte siliile intercooperatiste . .Vinju Mare. Strehaia, Sisești, Pru- nișor și Almăjel.
sută din avansate din con- Bălăcița,

• HUNEDOARA. Pînă miercuri, 10 noiembrie, în județul Hunedoara s-a recoltat și transportat porumbul de pe 88 la sută din suprafața cultivată în cooperativele agricole și 68 la sută în întreprinderile agricole de stat. în ritm cu recoltatul se desfășoară transportul porumbului și eliberarea terenurilor de coceni. Prin concentrarea la transport și la eliberarea terenurilor a tuturor mijloacelor proprii, prin acțiuni de întrajutorare a unităților rămase în urmă s-a atins o viteză medie zilnică de 800 hectare la executarea ogoarelor de toamnă. (Agerpres)

Pentru transpunerea în viață a sarcinilor stabilite de Comitetul Politic Executiv al C.C. al P.C.R., în ședința din 18 august a.c„ a indicațiilor date de tovarășul Nicolae Ceaușescu cu prilejul vizitelor de lucru în județul Dolj, sub directa îndrumare a biroului comitetului județean de partid, în unitățile economice doljene se acționează cu spirit de răspundere în vederea îmbunătățirii utilizării fondului de timp disponibil de lucru al mijloacelor tehnice din dotare. Pentru aceasta, in unitățile economice din județ s-a întreprins recent o analiză minuțioasă a modului de folosire a „zestrei" tehnice, ale cărei concluzii au fost prezentate într-o ședință a biroului comitetului județean de partid. Scopul ? Găsirea de noi posibilități in vederea creșterii indicelui de utilizare a mașinilor-unelte. In legătură cu aceasta am avut o convorbire cu inginerul MIHAI DUR, inspector-șef al In- , spectoratului teritorial pentru controlul gospodăririi fondurilor fixe, care ne-a relatat : controlul gospodăririi fondurilor fixe,

-, . •. ......

'vi

în ritm cu recoltarea, la cooperativa agricolă din Bujoru, județul Teleorman 
porumbul este depozitat cu grijâ

Se vor economisi, printre altele, 6 180 tone de ciment, 566 tone de oțel-beton și mai bine de 200 tone profile metalice. Se va renunța, astfel, la construcția a circa 6 000 mp suprafață industrială, fără a se afecta volumul producției planificate pentru o- biectivele noi. Inginerul principal Szabo Francisc, din compartimentul de investiții al întreprinderii, ne-a precizat că în hala de aparataje hidraulice utilajele pot fi mult îndesite, cu respectarea normelor de protecție a muncii, ceea ce înseamnă o economie dustrială strui ; de pot găsispații existente. Totodată, sculăria existentă la „Unirea II", mai bine înzestrată cu mașini, poate face față și noilor capacități. în același timp, prin îngustarea căilor de acces se vor realiza economii de peste 500 000 lei. Au fost raționalizate și rețelele termice prin mai

de 1 200 mp suprafață in- care nu se va mai con- asemenea, unele anexe își adăpost în subsoluri sau

«“'îs?.**-??*
SS- ’ "X:

Foto: N. Buică
PRODUCTIVITATEA MUNCII

(Urmare din pag. I)
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Soluții tehnice 
eficiente 

în acțiunea 
de reducere 

a consumurilor 
materiale 

pe șantiere 
din județul Cluj

orașul să fie numai

— Analiza Întreprinsă de comisia județeană permanentă și colectivele de specialiști din fiecare unitate, cu sprijinul efectiv al unor activiști de la comitetul județean de partid și Consiliul Central de Control Muncitoresc al Activității Economice și Sociale, a dus la relevarea unor importante căi pentru o mai eficientă lo- losire a timpului de lucru al utilajelor și a capacităților existente. Deși în industria județului s-a înregistrat o creștere dinamică a indicelui de utilizare a mașinilor-unelte, totuși, nu s-a atins încă nivelul prevăzut prin documentele de partid. Con- știenți de faptul că mai sînt resurse încă nevalorificate, în analiza efectuată la nivelul unităților economice, am stăruit mai mult asupra descoperirii acestor rezerve și stabilirii de modalități de acțiune imediată, în funcție de profilul și posibilitățile existente în fiecare întreprindere, din cele peste 50 cite s-au analizat. Studiul de fundamentare a creșterii indicelui de utilizare a mașinilor- unelte întocmit cu acest prilej ne este de un real folos în practică.— Care sint principalele rezultate ale acțiunii ?— în primul rînd, s-au pus în valoare reale posibilități menite să ducă la creșterea, în trimestrul IV a.c., a indicelui de utilizare a mașinilor-unelte. Firesc, acest salt v.a duce la sporirea productivității muncii și, pe această bază, a producției materiale. Astfel, prin fundamentarea unor măsuri tehnico-organizato- rice — o parte din ele aplicîndu-se chiar în timpul analizei în unități — se prelimina realizarea, în ultimele 3 luni ale acestui an, a unei producții suplimentare de 23.6 milioane lei.— Este un angajament de răspundere, dar nu peste puterile cadrelor din industria județului Dolj. Relevați citeva din căile și modalitățile concrete ce vor duce, în final, la realizarea acestui indice ridicat de folosire a zestrei tehnice din dotare ?— Primul lucru care s-a făcut a fost conceperea de către conducerea fiecărei întreprinderi din județ a unui program propriu de acțiune in acest sens, cu măsuri, termene și responsabilități concrete. Concomitent cu aceasta, în fiecare unitate s-au constituit colective permanente, formate din specialiști și muncitori cu înaltă calificare, Ce se ocupă de buna folosire a utilajelor, de preluarea, și generalizarea unor experiențe înaintate în acest domeniu, colective care răspund in fața consiliilor oamenilor muncii de modul de utilizare a Zestrei tehnice din unitatea respectivă. Pornind de la premisa că o bună folosire a mașinilor nu este posibilă fără • organizare științifică a pro-

ducției și a muncii, s-a trecut la determinarea încărcării pe grupe de mașini-unelte, pentru a se putea cunoaște excedentul sau deficitul de capacitate, la stabilirea unor fluxuri
Un ansamblu 

convergent de măsuri 
pentru mai buna 

folosire a capacităților 
de producție 

în întreprinderi 
industriale din județul 

Dolj

de producție, prin concentrarea mașinilor pe linii specializate de fabricație și, totodată, transformarea unor mașini date disponibile în agregate specializate pe operații. O bună experiență în acest sens oferă întreprinderea de tractoare și mașini agricole, ai cărei specialiști s-au angajat să transforme cele 31 de mașini-unelte cu ciclul normat îndeplinit care întrunesc condițiile de casare — utilaje date disponibile cu prilejul recentei analize efectuate — în agregate pentru execuția de operații tehnologice în flux, inițiativă care a Început să prindă viață. îri întreprindere funcționează cîteva astfel de mașini agregat, ce execută printr-o singură prindere mai multe operații.Constatîndu-se că o serie de întreprinderi își realizează un important volum de ansamble necesare produc-

ției și piese de schimb pentru mași- nile-unelte prin colaborare în alte județe, în timp ce propriile mașini nu sînt încărcate suficient, s-a indicat de către biroul comitetului județean de partid diminuarea volumului de lucrări ce se execută în exterior, iar consiliul municipal de control muncitoresc să întocmească de urgență un program de cooperare între unitățile județului.O altă modalitate de acțiune, ce va duce la sporirea indicelui de utilizare a mașinilor-unelte, se referă la asigurarea cu forță de muncă bine pregătită pentru buna deservire a mașinilor. în acest sens, încă de anul trecut, sub conducerea comitetului județean de partid, s-a fundamentat necesarul forței de muncă pentru cincinalul actual .Și, în special, pentru anul în curs. Astfel, în prezent, funcționează 39 de clase cu peste 1 200 de viitori strungari, frezori și rabotori. Paralel, urmează cursurile de calificare la locul de muncă un important număr de astfel de muncitori, în vederea ridicării coeficientului de schimburi din acest an, de la 2,4 in semestrul I, la 2,5 Ia finele anului, prin intrarea in producție a acestor absolvenți.In vederea reducerii numărului de ore de staționare în reparații accidentale și creșterii continuității in funcționare, au fost organizate cursuri pentru specializarea unor muncitori in domeniul acționărilor electrice și hidropneumatice, concomitent cu completarea cu personal a compartimentelor mecano-energetice. în acest fel s-a reușit respectarea, într-o mai mare măsură, a graficelor de revizii planificate, evitîndu-se funcționarea peste durata normată de lucru cînd, implicit, apăreau defecțiuni repetate. Trebuie să recunoaștem că mai sint și întreprinderi, chiar cu profil de construcții de mașini, care nu îndeplinesc întotdeauna propriile programe de reparații planificate. Pentru eliminarea acestor stări de lucruri, consiliul județean de control muncitoresc a organizat, în ultima perioadă, analize la fața locului, în- lăturîndu-se chiar în perioada desfășurării acțiunii unele nereguli constatate — asigurîndu-se mai buna folosire a capacităților de producție.
Convorbire realizata de
Nicolae BĂBALAU
corespondentul „Scînteii"

și zeci de întreprinderi, îndeosebi în chimie, metalurgie și energetică, în care procesul de producție este automatizat sau semiautomatizat, obținin- du-se o înaltă productivitate a muncii. In același timp însă, în unele unități gradul de mecanizare și automatizare a producției este încă scăzut ; in sectoare auxiliare sau chiar în unele secții de bază lucrează un mare număr de angajați, se consumă încă un mare volum de muncă fizică, ceea ce afectează productivitatea muncii. Iată de ce pe drept cuvînt Ia recenta plenară a C.C. al P.C.R. s-a subliniat cerința de a se acționa hotărire pentru sporirea gradului mecanizare și automatizare, astfel cit să se îndeplinească sarcinile creștere a pre__________ . ___ ______pentru înfăptuirea acestor sarcini trebuie să se aștepte numai soluții din afară sau fonduri de investiții suplimentare, ci să se mobilizeze muncitorii, inginerii, tehnicienii pentru valorificarea concepției pentru realizarea prin forțe a dispozitivelor, instalațiilor nedesare.treilea rînd. sporirea tenită a productivității muncii presupune folosirea intensivă a capacităților de producție, întărirea disciplinei tehnologice. Or, în acest domeniu există mari rezerve interne în numeroase întreprinderi. Tocmai de aceea, organizațiile de partid au datoria de a determina consiliile oamenilor muncii să aplice în practică măsuri energice de utilizare a capacităților in două și trei schimburi, pentru prevenirea întreruperilor accidentale, de a intensifica munca politico-educativă în rîndul colectivelor în scopul creșterii randamentelor în folosirea mijloacelor tehnice. De mare însemnătate sînt apoi acțiunile pentru ridicarea calificării lucrătorilor Ia nivelul dotării tehnice a unităților, pentru ca mașinile și utilajele să fie bine mînuite, să dea maximum de rezultate productive, în urmă cu mai bine de un an, la indicația secretarului general al partidului, în ministere, centrale. întreprinderi și la nivelul județelor au fost elaborate programe speciale pentru creșterea productivității muncii. Multe din prevederile acestor programe au4 și fost materializate, pe această cale, obținîndu-se bunele rezultate de pină acum in domeniul creșterii productivității muncii. In aceiași timp. în unele unități, prevederi importante dip aceste programe au fost ignorate sau chiar abandonate, cu toate că pe efectele măsurilor stabilite conta economia noastră. Tocmai de aceea, capătă o importanță deosebită cerii partidului cu privire la creșterea ritmică, în i ductivității muncii, rea programelor concrete de măsuri stabilite pe fiecare centrală, întreprindere și muncă. Asemenea programe sînt întocmite și pentru anul viitor. In lumina centa
PENTRU AUTOTURISMELE „DACIA“Inginerul Dan Rădulescu, șeful secției a TV-a din cadrul Combinatului de articole tehnice din cauciuc din Pitești, ne informează că în prezent se realizează 5 000 de tipuri de garnituri din cauciuc necesare îndeosebi la echiparea mijloacelor auto și a numeroase instalații industriale.Să concretizăm : aici se fabrică circa 80 la sută din garniturile de cauciuc — 150 de repere — pentru autoturismele „Dacia 1300“, cît și pentru autoturismele de teren ARO. Printre amintim : burdufurile planetare, caseta de schimbătorul de viteză ; acestea pentru direcție, suporții

> >de la cutia de viteze, și dema- ror ; membranele pentru pompa de benzină, garniturile de frină. Recent au mai fost asimilate simeringurile de la cutia de viteze și garniturile de etan- șare. Tipurile de parașoc clasic au fost înlocuite cu părașOcuri mult mai moderne cu linie aerodinamică, integrîndu-se armonios în formele caroseriei. Garniturile respective sînt realizate din amestecuri speciale din cauciuc care dau siguranță în exploatare și viabilitate crescută de funcționare. Acestora li se adaugă un număr sporit de piese de schimb din cauciuc — pentru cutiile de viteze, sistemul

cu de în-deplinească sarcinile de ■oductivității muncii. Iar nu
proprii, proprii și uti-necon-

indicatia condu-continure, a pro- . prin realiza-minister, loc desarcinilor mari stabilite la re- plenară, aceste programe tre-
Șl ,,ARO“de frînare, pompele de benzină și ulei etc. Recent a început livrarea pentru industriile minieră, petrolieră și textilă a diferite garnituri pentru transportoare, sapele de și pentru războaiele de Pentru unitățile agricole au fost livrate diferite tipuri de garnituri pentru țevile de irigat și instalațiile de pompare. Recent, secția a asimilat serie conurile pentru lucrările poduri, ușor de diții de vizibilitate mai ales pe timp (Gheorghe Cîrstea).

benzile foraj țesut.
în fabricația de semnalizatoare de drumuri și reperat în con- redusă și de noapte.

buie îmbogățite cu noi măsuri, izvo- rite din analiza atentă, în toate colectivele de muncă, a posibilităților și rezervelor existente, pentru a se obține o creștere și mai mare a productivității muncii decît cea planificată.Exercitindu-și rolul de _______®ăt°r politic, organizațiile de parii- să controleze condu-sistema-tid trebuie ____ _______ ________tic stadiul aplicării măsurilor cuprinse în aceste programe, să ționeze energic pentru soluționarea operativă a problemelor ce se ivesc. Totodată, aceste programe nu trebuie considerate imuabile, ci. pe măsura descoperirii de noi posibilități de creștere a productivității muncii, trebuie să se acționeze eficient pentru ca ele să fie neîntirziaț valorificate ; nivelul de creștere a productivității muncii in anul viitor este minimal și avem datoria de a-I depăși, în conformitate cu gradul de dotare tehnică și de organizare, cu rezervele de care dispunem în acest domeniu.Să facem totul, să nu precupețim nimic pentru a obține zi de zi, la fiecare loc de muncă, randamente maxime in producție, astfel ca acest prim an al cincinalului revoluției tehnico-științifice și ceilalți să marcheze o creștere susținută a'productivității muncii — sursă sigură de sporire a avuției societății, de ridicare a nivelului de trai al întregului popor.

ac-

în lumina sarcinilor subliniate de tovarășul Nicolae Ceaușescu la Consfătuirea de lucru de la C.C. al P.C.R. din septembrie a.c., consacrată activității în domeniul proiectării și construcțiilor industriale — sarcini care au fost accentuate în cadrul cuvîn- tării rostite la recenta plenară a Comitetului Central al partidului — în județul Cluj se desfășoară o amplă acțiune de reexaminare a proiectelor în vederea reducerii consumurilor de materiale și a costurilor investițiilor, întreagă această acțiune este condusă și îndrumată nemijlocit de comitetul județean de partid, de comitetele municipale și orășenești.Pe șantierul combinatului de utilaj greu — cel mai mare obiectiv de investiții din Cluj-Napoca — Be muncește cu spor. Au apărut la suprafață pilonii de susținere a halelor de fabricație, mulți din ei corectați, prin reproiectare, la dimensiuni reale, mai economice. De altfel, printr-o reexaminare atentă a proiectelor de execuție a obiectivelor de la acest combinat, în strînsă corelare cu celelalte unități industriale existente în zonă, s-au găsit soluții de micșorare a costului lucrărilor de construcții- montaj cu peste 31 la sută față de proiectele inițiale. Este vorba, în principal, de reducerea consumurilor de materiale de construcții, in cazul de față cu peste 600 tone de ciment, 110 oțel-beton, tone profile talice și alte teriale.— Principalele modificări ce s-au adus proiectelor — nerul Iosif Partdi, prinderii de cazane care patronează investiția — se referă la utilizarea mai eficientă a spațiilor construite in scopul de a obține, pe aceleași suprafețe, producții mai ridicate. S-au găsit astfel soluții optime de îndesire a utilajelor și mașinilor ce vor fi amplasate aici, economisin- du-se pe această cale mai bine de 2 500 mp suprafață industrială, care nu va mai fi construită. Totodată, printr-o soluție constructivă mai rațională, s-a dublat distanța dintre stîlpi la mai bine de jumătate din hala principală. Asemenea rezerve de diminuare a volumului de construcții s-au găsit și la celelalte o- biective ale combinatului.Interlocutorul ne informează că și la investițiile pentru cea de-a Il-a etapă de dezvoltare a întreprinderii de cazane mici și arzătoare, prin stabilirea de soluții constructive mai raționale, mai ieftine, se vor economisi peste 900 tone de ciment, 300 tone oțel-beton și profile metalice. Pînă acum, ca urmare a soluțiilor a- doptate, costul construcțiilor a fost redus cu 31,7 la sută. Numai prin mai buna amplasare a halei de fabricație și depozitului de materiale, reducerea dimensiunilor drumurilor de acces din exterior, utilizarea po- durilor-capră în locul estacadei, care „înghite" mari cantități de beton armat etc., cheltuielile au fost diminuate la construcții cu circa 100 lei pe metru pătrat de suprafață construită.O altă unitate industrială care beneficiază în acest cincinal de importante investiții pentru dezvoltare este întreprinderea constructoare de mașini „Unirea". Și aici proiectele au fost refăcute în spiritul indicațiilor conducerii partidului, găsindu-se rezerve de reducere a costurilor de construcții cu mai bine de 30 la sută.

ne-a spus ingi- directorul între- mici și arzătoare

buna adaptare și utilizare a celor existente. S-a mai stabilit ca depozitul prevăzut a se construi la subunitatea din Huedin acoperitparțial cu o copertină simplă din azbociment, în locul acoperișului de beton armat susținut de stîlpi giganți, care necesitau un mare consum de ciment și metal.Aflăm că peste tot, la investițiile în curs de e- xecuție sau aflate în alte dustriale din județ, .minarea atentă a proiectelor s-au găsit rezerve de tului ..............derea velul strucții-montaj pentru capacităților de producție vor fi diminuate cu 39,4 la sută, iar la întreprinderea mecanică de material rulant „16 Februarie" —• cu 31,4 la sută. Mari rezerve de reducere a cheltuielilor de construcții s-au descoperit și la investițiile de la întreprinderea de medicamente „Terapia", combinatul de lianți și fractareDupă consiliul citoresc ... ___________sociale, în colectivele de proiectanți, constructori, reprezentanți ai băncii de investiții, ai întreprinderilor beneficiare etc. — angajate în acțiunea de îmbunătățire a proiectelor, de raționalizare a investițiilor — au fost cooptați cercetători și cadre didactice din învățămîntul tehnic superior, în special de la Facultatea de construcții a Institutului politehnic din Cluj-Napoca. Acțiunea nu este însă considerată încheiată. în spiritul sarcinilor subliniate de conducerea partidului la recenta plenară a C.C. al P.C.R., această acțiune se desfășoară in continuare pentru a se pune în valoare noi rezerve de reducere a costului lucrărilor de construcții- montaj, rilor de oricăror nare și posibilități ca, prin adoptare de soluții constructive mal eficiente, întregul volum de investiții prevăzut în acest cincinal pentru județul Cluj să fie realizat cu cheltuieli mai mici, cu consumuri de materiale mult reduse.

pregătire la unități in- prln reexa-reducere a cos- construcțiilor. La intreprin- „Armătura", de pildă, ni- costurilor la lucrările de con- dezvoltarea

Turda ș.a. cum am fost județean de al activității
materiale re-Informați Ia control mun- economlce și

prin diminuarea consumu- materiale, prin înlăturarea tendințe de supradimensio- excese arhitecturale. Există

Al. MUREȘAN
corespondentul „Scînteii"

Un angajament neîndeplinit și mereu reînnoit
nu exprimă... optimism, ci superficialitateAnul acesta, cooperativele agricole din județul Teleorman au prevăzut să irige o suprafață de 109 000 hectare. Peste un sfert din acestea reprezintă amenajările noi, care au avut termen de punere în funcțiune lunii mai. Alte 30 000 termen de punere înla sfirșitul hectare au --------- „ ...funcțiune in perioada iunie—decembrie 1976. Un motiv temeinic, deci, pentru a vedea care este stadiul a- cestor amenajări, acum, cînd a mai rămas puțin timp pînă la ultimul termen.La suprafețele prevăzute să fie irigate in sistemele locale, planul de amenajări a fost realizat in proporție de 70 la sută. Pe văile Nanovu- lui, Cîlniștei, Oltului sau pe văile din Cimpia Burnasului, prin eforturile a sute și mii de cooperatori — și am aminti, în primul rînd, pe cei din Botoroaga, Nenciulești. Virtoa- pele, Bobrotești, Islaz sau Brînceni — în iarna, primăvara și vara acestui an au fost ridicate peste 30 de baraje și săpate aproape 500 de canale, prin care au fost irigate mai bine de 2 000 hectare. Alte 1100 hectare din sistemele locale Roșiori de Vede și Cringeni, aflate in execuția oficiului județean de îmbunătățiri funciare, sînt, de asemenea, foarte aproape de stadiul final. Așadar. la nivelul micilor sisteme de irigații, din punctul de vedere al execuției propriu-zise, lucrurile stau destul de bine. Merită subliniat rolul deosebit al organelor județene de partid și de stat, al specialiștilor din cadrul direcției agricole, sub a căror îndrumare și coordonare directă s-a desfășurat întreaga activitate de construcții, de mobilizare la lucru a tuturor forțelor apte de sate.Potrivit prevederilor sfirșitul acestei luni, județului Teleorman trebuiau najate și date in exploatare 40 000 hectare din ..." T sisteme de irigații. Restanțele mari, acumulate pe parcursul execuției, evoluția lentă a lucrărilor, chiar și acum

muncă de lade plan, Ia pe teritoriul ame- circa cadrul marilor

în apropierea ultimului termen de intrare în funcțiune, lipsa unor utilaje tehnologice de bază, utilaje nefolosite din schimb, prafețe gurate lor în T.C.I.F.
lipsa anumitor piese de determină ca importante su- amenajate să nu aibă asi- condițiile necesare intrării exploatare. Constructorul — din București — slab organizat, lipsit deseori de efectivele de muncitori necesari, de o bază tehnică corespunzătoare, a acționat, pe întreaga durată a lucrări-
Lucrările 

de irigații V 
în sisteme mari 

din județul 
Teleorman

lor, în evidentă neconcordanță cu graficele de execuție. Bunăoară, în numai o lună — august — pe șantierul Toporul, din cele 19 autoscrepere au funcționat în medie doar 10, iar în unele zile, doar 5—6. O draglină de pe șantierul Răsmi- rești, defectă de la începutul august, nu a fost reparată nici acum, acuzîndu-se lipsa unor de schimb. Tot din lipsă de piese de schimb, în ultimele luni nu au funcționat 100 de betoniere. Bună parte din aceste neajunsuri se dato- resc și inexistenței unui sistem de lucru cît de cît chibzuit pentru întreținerea utilajelor. Așa este situația pe șantierul de la Toporul unde, cu toate că în ultima perioadă au fost concentrate un mare număr de utilaje, dotarea secției de utilaj terasier cu ateliere mobile și echipe de intervenții a rămas aceeași.

lunii pină piese

In ciuda acestor neajunsuri evidente, constructorul a afișat tot tim pul un optimism fără acoperire, fă cînd declarații ferme, combătind chia> pe cei care se îndoiau de posibilitate recuperării răminerilor în urmă. A- cum, cind se știe exact că din toate promisiunile nu s-au adeverit în practică nici măcar 25 la sută, am vrea să-i întrebăm pe tovarășii Cornel Teodorescu și Ovidiu Ionescu, șefii celor două șantiere de irigații : pe ce se bazau atunci cînd, foarte siguri de ei, ne declarau, în urmă cu cîteva luni — cu ocazia unei anchete făcute de ziarul nostru pe a- ceste șantiere — că vor termina lucrările la termenul stabilit ? Astăzi sînt cunoscute cu precizie implicațiile superficialității de care au dat dovadă. Pentru că, pe baza acestor a- precieri, economia națională a contat în acest an pe cîteva zeci de mii de tone de cereale sau furaje în plus, pe baza aceluiași cuvînt unitățile ajțricole au 1_____ ...citeva milioane de lei în echipamente de udare, Lvor aduce anul acesta nici un folos în averea obștească.Se poate pune întrebarea : ce a întreprins beneficiarul pentru mersul normal ai activității pe aceste șantiere ? A făcut ce se putea face, de vreme ce pe la mijlocul anului trecut încă nu reușise să intre în legătură cu conducerea T.C.I.F. București și nici cu proiectantul general, iar ședințele de comandament se desfășurau pe undeva. prin Ilfov, sau București, în lipsa lui ?Pornind de la această stare de fapte, se impune o intervenție energică din partea Departamentului de îmbunătățiri funciare și Ministerului Agriculturii pentru curmarea neajunsurilor pe aceste șantiere, pentru a pune ordine în finalizarea lucrărilor la aceste importante obiective agricole.
Iostf POP 
Ion TOADER 
corespondentul „ScintaU"

investit altecare nu Ie
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Plenara Comitetului Central al Partidului Comunist Român 
din 2—3 noiembrie 1976 a aprobat propunerile de măsuri pri
vind introducerea impozitului pe retribuție plătit de întreprin
deri și instituții, în locul impozitului pe retribuție plătit de fiecare 
om al muncii în parte, elaborate sub conducerea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar general al partidului. Plenara a 
hotărît ca aceste măsuri să fie supuse discuției publice și pre
zentate Conferinței Naționale a Partidului Comunist Român, 
care va avea loc anul viitor.

în prezent, unitățile socialiste calcu
lează și rețin pentru fiecare persoană în
cadrată în muncă un impozit pe veni
turile totale realizate din retribuție, 
calculat pe baza unor cote progresive. 
Acest sistem de calcul al impozitului de
termină efectuarea unor operațiuni com
plicate și nu dă posibilitatea oamenilor 
muncii să cunoască nemijlocit sumele 
pe care urmează să le încaseze efectiv 
pentru munca prestată.

în scopul înfăptuirii în mai bune con
diții a principiului retribuirii după can
titatea și calitatea muncii și pentru ca 
oamenii muncii să cunoască mai bine 
drepturile bănești pe care le au de 
încasat pentru activitatea prestată și 
modul de determinare a veniturilor 
ce trebuie să le primească, retribu
ția se va calcula fără impozit. în locul 
impozitului pe retribuție, plătit de fie
care om al muncii în parte, se va intro
duce impozitul pe retribuție plătit de 
unitățile socialiste. în felul acesta se va 
realiza și simplificarea operațiunilor de 
calcul. Noul sistem urmează să se apli
ce și în sectorul cooperației meșteșugă
rești și în cooperativele agricole de pro
ducție.

Corespunzător noului sistem, retribu
ția tarifară de încadrare se va deter
mina prin scăderea din actuala retribu
ție tarifară, prevăzută de lege, a impo
zitului aferent acesteia. Persoanele înca
drate în muncă vor realiza astfel, din 

retribuția tarifară de încadrare, același 
venit efectiv ca și în prezent.

Atît adaosul de acord, cît și sporul de 
vechime se vor calcula în raport de noi
le retribuții tarifare și nu vor mai fi im
pozitate. Ca urmare, persoanele care lu
crează în acord, precum și cele care au 
dreptul la spor de vechime vor bene
ficia de venituri suplimentare. Celelalte 
drepturi — indemnizații, sporuri pentru 
munca de noapte, pentru condiții peri
culoase etc. — vor fi diminuate cu 
partea aferentă impozitului, astfel încît 
veniturile nete vor fi, de regulă, aceleași 
ca în prezent.

Ca o consecință a desființării impozi
tului pe retribuția individuală nu vor 
mai acționa reducerile și scutirile de 
impozit care se aplică în prezent la per
soanele distinse cu titluri sau ordine ale 
Republicii Socialiste România.

Persoanele fără copii, pentru care în 
prezent se calculează un impozit majo
rat, vor plăti în viitor, în funcție de re
tribuția tarifară de bază, o contribuție 
fixă, lunară, echivalentă cu impozitul 
suplimentar pe care îl plătesc potrivit 
reglementărilor legale în vigoare.

în prezent, unele drepturi (pensii, alo
cații de stat pentru copii, indemnizații 
pentru incapacitate temporară de muncă 
și maternitate etc) și obligații (chirii, 
contribuții pentru tratament balnear și 
odihnă etc) ale persoanelor încadrate în 
muncă se determină: în raport de. retri

buțiile tarifare de încadrare care cuprind 
și impozitul. în condițiile aplicării noilor 
retribuții tarifare, care nu mai cuprind 
impozit, se micșorează baza de calcul a 
acestor drepturi și obligații. Ca urmare, 
se vor introduce unele corective în mo
dalitatea de determinare a acestor drep
turi și obligații, astfel încît șă nu rezulte, 
de regulă, diferențe față de situația ac
tuală.

Corespunzător principiilor prezentate 
mai sus, se stabilesc următoarele măsuri:

A. Cu privire la impozitul 
pe retribuție

1. în locul impozitului pe retribuție 
plătit în prezent de către fiecare om al 
muncii, se va introduce impozitul pe re
tribuție plătit de către fiecare ' unitate 
socialistă asupra fondului total de retri
buire.

2. Retribuția tarifară (de încadrare) va
fi egală cu retribuția efectivă și va fi sta
bilită prin scăderea din retribuția tari
fară brută actuală, prevăzută de lege, a 
impozitului aferent acesteia. ,

3. Adaosul de retribuție pentru depă
șirea normelor de muncă (acord) se va 
plăti în continuare potrivit reglementări
lor în vigoare, calculul acestuia făcin- 
du-se potrivit noii retribuții tarifare de 
încadrare.

4. Indemnizațiile de conducere și cele
lalte indemnizații sau sporuri stabilite în 
sume fixe vor fi determinate prin scă
derea din acestea a impozitului aferent, 
astfel încît sumele efectiv încasate sub 
această formă să rămînă la nivelul 
actual.

5. Cotele actuale pentru sporurile de 
vechime neîntreruptă în aceeași unitate 
vor rămîne nemodificate, urmînd ca ele 
să fie calculate corespunzător noii retri
buții tarifare, stabilită fără impozit.

6. Celelalte sporuri stabilite pe bază 
de cote aplicate la retribuția tarifară 
(spor pentru munca de noapte, spor pen
tru condiții periculoase etc.) vor fi de
terminate prin modificarea cotelor co
respunzător desființării impozitului, su

mele efectiv încasate pe această cale 
menținîndu-se la nivelul actual.

7. Fondurile de gratificații anuale ale 
unităților economice și bugetare vor fi 
stabilite în așa fel încît sumele care se 
plătesc efectiv oamenilor muncii să se 
mențină la nivelul actual.

8. Cotele actuale de premii pentru 
realizări deosebite, ce se plătesc în cursul 
anului, vor rămîne nemodificate, calcu- 
lîndu-se în viitor la fondul de retribuire 
planificat, mai puțin impozitul aferent. 
De asemenea, vor rămîne nemodificate 
premiile pentru economii de materiale și 
forță de muncă, pentru export și reduce
rea importului și altele similare.

9. Veniturile personalului care lucrea
ză pe bază de cote procentuale sau tarife 
(în domeniul contractărilor, achizițiilor 
etc.) vor fi calculate la cote sau tarife 
noi, în așa fel încît cîștigurile nete să 
rămînă, de regulă, aceleași.

10. Persoanele care au în întreținere 
cel puțin 4 copii cu drept de alocație de 
stat și a căror retribuție tarifară de în
cadrare (fără impozit) se va ridica pînă 
la 2 195 lei pe lună, vor primi 60 lei lu
nar, pe familie, peste alocația cuvenită 
potrivit reglementărilor în vigoare, com- 
pensîndu-se astfel, pe ansamblu, redu
cerea de impozit de care beneficiază în 
prezent.

11. Persoanele încadrate în muncă, 
în vîrstă de peste 25 de ani, care nu au 
copii, vor plăti, în locul .actualei majo
rări a impozitului pe retribuție, o contri
buție lunară fixă, în funcție de retribu
ția tarifară de bază. Membrii cooperati
velor agricole de producție în vîrstă de 
peste 25 de ani care nu au copii vor plăti 
contribuția în funcție de veniturile rea
lizate din munca prestată în cooperativă.

B. Cu privire la alte drepturi 
și obligații ce se calculează 
în raport de retribuția tarifară

1, Procentele din retribuția tari
fară pe baza cărora se calculează pen
siile de asigurări sociale șj. pensia su
plimentară, prevăzute de legea-pensiilor, 

vor fi majorate astfel încît, prin apli
carea lor la o bază de calcul mai mică, 
respectiv la retribuția tarifară fără im
pozit, să se asigure, de regulă, nivelul 
actual al pensiilor.

2. Cota de 2 la sută din retribuția 
tarifară lunară brută, reprezentînd con
tribuția care se plătește în prezent de 
fiecare persoană încadrată în muncă în 
vederea constituirii fondului pentru plata 
pensiei suplimentare, va fi modificată 
la 2,3 la sută, astfel încît, prin aplica
rea acesteia la retribuția tarifară fără 
impozit, să se mențină actualul nivel al 
contribuției.

3. Indemnizațiile de asigurări sociale 
pentru incapacitate temporară de muncă 
și de maternitate vor fi stabilite pe baza 
cotelor existente, care se vor aplica la 
noile retribuții tarifare fără impozit.

4. în cazul altor drepturi (alocație de 
stat pentru copii, diurna de deplasare 
etc.) care se acordă în prezent în raport 
de anumite plafoane ale retribuției ta
rifare brute, aceste plafoane vor fi mic
șorate cu echivalentul impozitului, ast
fel încît să se mențină drepturile in 
vigoare. Această măsură se va aplica și 
în cazul unor obligații care se stabilesc 
în funcție de anumite plafoane ale re
tribuției tarifare brute (chirii, contri
buția pentru tratament balnear și odih
nă, dobînzile la creditele pentru con
struirea sau cumpărarea de locuințe 
proprietate personală etc.).

Actualul plafon de 1 500 lei venit me
diu lunar pe fiecare membru de familie, 
în raport de care persoanele încadrate 
în muncă au dreptul, potrivit legii, la 
locuință cu chirie din fondul locativ al 
statului, va rămîne nemodificat.

C. Pentru personalul militar, 
la care se aplică reglementări specifice 
în ce privește retribuția și acordarea 
altor drepturi, se vor aplica pe viitor mă
surile de mai sus, adaptate în mod cores
punzător.

★
Introducerea noului sistem de impu

nere a retribuției prin plata de către 
unitățile socialiste a unui impozit cal- 

^cjjlat ja fondul total,, de retribuire, în 
locul impozitului calculat pentru fiecare 

persoană în parte, se va face odată cu 
acțiunea de îmbunătățire a retribuției 
prevăzute pentru acest cincinal.

D. Cu privire la impozitul - 
pe veniturile din activități 

agricole
în locul impozitului care se plătește în 

prezent de către fiecare cooperator în 
parte pentru veniturile realizate în bani și 
în natură, se va introduce un impozit 
care va fi plătit de fiecare cooperativă 
agricolă de producție din fondul total de 
retribuire realizat. Fondul de retribuire 
rămas după plata impozitului urmează a 
fi repartizat membrilor cooperativelor 
agricole de producție, în funcție de mun
ca prestată în aceste unități.

★
Prin aplicarea noului sistem de Impu

nere a retribuției, persoanele încadrate 
In muncă vor beneficia, la nivelul unui 
an, de un plus de venituri de peste 600 
milioane lei.

Majorările de retribuție, care se vor 
efectua in viitor, corespunzător progra
mului partidului de creștere continuă a 
nivelului de trai al Întregului popor, vor 
fi efectiv încasate de fiecare om al mun
cii, ele nemaifiind supuse plății impozi
tului.

Plenara C.C. al P.C.R. își exprimă con
vingerea că noile măsuri, care se înscriu 
pe linia preocupărilor privind perfecțio
narea sistemului financiar, îmbunătăți
rea întregii noastre activități economice 
și sociale, vor constitui pentru oamenii 
muncii din industrie, agricultură, trans
porturi, din celelalte sectoare ale econo
miei naționale, din domeniul științei, în- 
vățămîntului, culturii, un nou și puternic 
îndemn de a acționa cu toată hotărîrea 
pentru realizarea în cele mai bune con
diții a sarcinilor mari ce le revin în 
actualul cincinal, pentru dezvoltarea eco
nomică și socială a patriei și creșterea 
bunăstării întregului popor, pentru înfăp
tuirea neabătută a Programului partidu
lui de făurire a societății socialiste multi- 
lateral,dezyolt^te și înaintare a Româ
niși spi«, comunism.

■ ■
Cu privire la desființarea impozitului pe veniturile agricole ale gospodăriilor

populației si introducerea unui impozit in sumă fixă pe hectar
«

Plenara Comitetului Central al Partidului Comunist Român 
din 2—3 noiembrie 1976 a aprobat propunerile de desființare 
a impozitului pe veniturile agricole ale gospodăriilor populației 
și introducerea unui impozit în sumă fixă pe hectar, propuneri 
elaborate sub conducerea tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al partidului. Aceste măsuri, care vor stimula 
dezvoltarea producției agricole, se supun dezbaterii publice, 
urmînd a fi prezentate Conferinței Naționale a Partidului Co
munist Român.

în prezent, Impozitul agricol pe gos
podăriile agricole ale populației se sta

bilește progresiv în funcție de veniturile 
obținute din cultivarea terenurilor și 

creșterea animalelor. Calculul impozitu
lui, actualmente foarte complicat, este 
refăcut în fiecare an, în funcție de modi
ficările ce intervin în modul de folosință 
a terenurilor și valorificarea producției 
obținute și de schimbarea numărului de 
animale.

în vederea îmbunătățirii sistemului de 
așezare a impozitului agricol, Plenara 
C.C. al P.C.R. a hotărît să se desființeze 
impozitul agricol care se calculează în 
prezent pe bază de norme de venit și 
cote progresive și să se introducă un im
pozit in sumă fixă pe hectar, care va fi 
plătit de toate gospodăriile agricole ale 
populației.

Impozitul fix la hectar va fi diferen
țiat, potrivit legii actuale, pe cinci zone 
de fertilitate. De asemenea, stabilirea lui 
se va face pe trei categorii de folosință

Categoria de folosință a terenurilor 

I II III IV V

1. Teren arabil și finețe 60 55 45 40 35
2. Livezi de pomi fructiferi 280 260 240 220 200
3. Vii și grădini de zarzavat irigate 400 370 340 310' 280

a terenurilor, în loc de șapte categorii în 
prezent.

Modul de diferențiere se va prezenta 
astfel :

Impozit fix, în lei/ha, pe zone 
de fertilitate

Membrii cooperativelor agricole de 
producție și țăranii cu gospodărie indivi
duală, care desfac o parte a producției 
lor direct pe piață, vor continua să plă
tească taxe de desfacere corespunzătoare.

Plenara C.C. al P.C.R. apreciază că 
noile măsuri cu privire la desființarea 
impozitului pe veniturile agricole ale 
gospodăriilor populației și introducerea 
unui impozit în sumă fixă pe hectar vor 
conduce la creșterea cointeresării pro
ducătorilor agricoli, la sporirea produc
ției vegetale și animale, vor contribui la 
dezvoltarea agriculturii noastre și, pe 
această bază, la ridicarea, în continuare, 
a nivelului de trai al celor ce muncesc.

Carte și meserie
(Urmare din pag. I)tatea, elevii primesc bibliografie la limba română și la alte discipline pentru studiul individual în timpul săptăminii de practică (prof. Ion 
Bulearcă, diriginte la anul II C, Liceul din Slobozia).De remarcat că, la acest capitol de preocupări, interlocutorii noștri și-au exprimat dorința de a cunoaște părerile colegilor profesori de la alte școli, de a face schimb de opinii privind oportunitatea sau inoportunitatea unor asemenea activități, gradul de dificultate, alte modalități de menținere a contactului elevilor >cu studiul și in săptămina de muncă. De aceea, este de dorit ca inițierea unor asemenea schimburi de experiență să figureze Pe agenda de lucru a inspectoratelor școlare, a organizațiilor de partid din școli, pentru a contribui, și pe această cale, la optimizarea săptăminii de muncă productivă.în sfirșit, după primele săptămini de muncă practică se mai conturează și alte aspecte. De pildă :— Se observă o insuficientă corelare a temelor teoretice predate la orele de curs cu aspectele concrete, aplicative pe care elevii le intilnesc în atelier. Cu deosebire la matematică, fizică, chimie, biologie, dar și la alte discipline, va trebui să ținem mai mult seama de cerințele activității practice-productive a elevilor, (prof, emerit Cezar a Popovici, Liceul nr. 4 din București).— N-ar fi oare nimerit ca noțiunile de desen — predate de cadre calificate — să-și afle locul în săptămina de producție, să fie direct legate de munca concretă efectuată de grupe de elevi în atelierul-școală sau uzină ? (prpf. Vasile Grumaz de la Liceul nr. 1 din Baia Mare).Desigur, activitatea concretă va scoate la iveală și alte aspecte. Deocamdată, supunem aceste prime consemnări spre reflecție forurilor de învățămînt, în vederea găsirii unor soluții corespunzătoare.

Florica DLNULESCU

LA C. I M. N. SLATINA

IMPORTANTE REALIZĂRI PESTE PLAN

— Urmărim îndeosebi, ne spune tov. ing. Gheorghe Radulescu, directorul general al Centralei industriale de metale neferoase Slatina, modul în care se îndeplinește producția fizică în fiecare unitate și pe fiecare sortiment în parte. Și realizările pe primele 10 luni ale anului vin să confirme aceste preocupări. Au fost produse suplimentar fată de sarcinile de plan 21 262 tone alumină, 1 262 tone aluminiu primar și aliaje din aluminiu, 381 kilometri cabluri electrice din aluminiu, 2 384 tone pastă soderberg, 850 tone fero

aliaje, precum și alte bunuri materiale necesare economiei naționale.Cum este firesc, în cadrul multiplelor probleme ale producției, un loc aparte îl ocupă asimilarea pieselor de schimb necesare utilajelor și instalațiilor. Pentru aceasta, la Slatina a fost construită și dată în folosință uzina mecanică de utilaj metalurgic și piese de schimb. Aici se fabrică piese de schimb ce se produceau dispersat la diferite unități din țară și se materializează programul stabilit pentru asimilarea unor re

pere din import. în total vor fi asimilate și fabricate 173 repere, reducindu-se importurile cu peste 12 milioane lei valută. Prin aceste măsuri, ca și prin altele ce au fost luate, se asigură o bună funcționare a utilajelor și instalațiilor și in final cantități mai mari de aluminiu și alte produse. De altfel, pe lingă depășirea planului fizic la majoritatea sortimentelor, produsele Centralei de la Slatina sînt deosebit de apreciate pe piața internă și externă pentru calitatea lor. (Emilian Rouă).

(Urmare din pag. I)gerea s-a oprit asupra inginerului Alexandru Martin de la biroul tehnic. Motivația : intre vorbele și faptele inginerului în cauză a existat întotdeauna un acord deplin. Omul a primit și s-a apucat îndată de lucru. Cînd a intrat la „Automatica" — după cum își amintește dinsul, dar și cei care l-au primit cu încredere — a zis că are să muncească unde va fi nevoie. Acum trebuia să-și respecte cuvîntul. De altfel, și l-a respectat tot timpul. Alexandru Martin, bucu- reștean, absolvent al liceului „Mihai Viteazul" : „Care socotiți că a fost cel mai mare cîștig de pe urma a- nilor de școală 7“ „Educația pentru muncă" este răspunsul prompt. Pe vremea aceea, liceul n-avea ateliere, nu se vorbea despre pracțica în producție. Alexandru Martin s-a văzut absolvent fără nici o meserie. Greutățile familiei l-au împiedicat să urmeze o facultate, trebuia să cîș- tige niște bani. Așa a ajuns electrician pe mai multe șantiere din București și din țară, și-apoi la „Automatica". Muncind, s-a pregătit pentru studiile superioare. întreprinderea l-a ajutat să termine cu bine Facultatea de instalații e- lecțrice și automatizări. A fost pe rind electrician, tehnolog de sector, tehno- log-șef, inginer la atelierul de proiectare. Cînd i s-a propus să .conducă secția a IV-a, să lucreze, adică, în producție, a spus doar : „Din producție am plecat... 

De fapt, n-am plecat niciodată !“ Dacă e greu ? — sigur că este, nici nu bănuise că va trebui să facă față unor probleme atît de complicate, însă după ce ai zis da — cum să mai bați în retragere ? N-a regretat o singură clipă acest „da 1“ Avantajele funcției : răspunderi sporite : în loc să rășpund de mine, răs-
CUV1NTUL

ȘI FAPTĂ

pund pentru încă 300... vin la întreprindere dimineața și plec îndată ce_am isprăvit cu treburile de-aici ; cînd isprăvesc ? — cînd se poate isprăvi... Greutățile nu țin de meserie, ci de relațiile cu muncitorii din secție. De precizat că la secția a IV-a lucrează absolvenți de liceu sau ai școlilor tehnice și destul de puțini dintre cei fără diplome — însă aceștia au ciștigat, de-a lungul anilor, o mare experiență și-acum s-au pus pe învățat... Deci oameni instruiți, conștiincioși — dar fiecare cu problemele lui. Trebuie să ai răbdare pentru fiecare, să-l înțelegi și să-l ajuți. Să nu nedreptățești pe nimeni, să nu ierți nimic. Relații deschise, totul pe față. Un coleg, inginer, a prezentat biroului organizației 

de bază cererea pentru a fi primit în partid. Consultat, Alexandru Martin a fost de părere că omul nu este pregătit pentru un a- semenea pas. Avea să-i reproșeze o anumită nehotă- rire în muncă ; faptul că intîrzia să ia decizii, se ferea de o răspundere directă ; altfel, corect, cu o bună pregătire teoretică, 

om cu perspective. Colegul a înțeles și a cerut răgaz un an de zile. După un an, Alexandru Martin a fost primul care a votat pentru. „Plec spre casă cînd isprăvesc aici. Și vreau să plec senin, s-ajung senin. Acasă m-așteaptă ai mei"... Doina Martin, profesoară, Alexandru Martin—fiu, în virstă de doi ani. „Vreau să plec spre uzină împăcat cu mine însumi, să mă pot a- puca de lucru". Păstrează vie imaginea unui om, a tatălui său : invalid de război, a muncit pînă în ultimele clipe. De fapt, tatăl a fost cel dintîi care l-a educat pentru muncă. „Ai zis că vrei să înveți. Atunci, învață. Ai zis că vrei să lucrezi. Atunci, lucrează. Să nu-ți uiți vorbele niciodată !“Gheorghe Pîrvan este 

șeful unei echipe cu 23 de electricieni. Acasă, este maistrul unui ucenic, Justinian, școlar în vîrstă de 9 ani. Acum, bine instruit, Justinian așteaptă să se strice televizorul sau instalația electrică, frigiderul, orice, pentru a putea să-și pună în valoare priceperea. Doamne ferește! ride tatăl, doamne ferește să ne rămînă nădejdea în tine !... Dar o să iasă meseriaș din Justinian peste cîțiva ani, cind i-o veni și lui vremea. Gheorghe Pîrvan i-a ajutat pe mulți să-nvețe meseria. „Totul e ca omul să vrea, să zică da !“. Șef de echipă, secretar al organizației de bază de la secția a Vl-a și membru al comitetului de partid, trimis să rezolve treburi pe la uzine din țară, consultat de mulți din secție cind dă vreun necaz peste ei, Gheorghe Pîrvan nu se plînge nici de oboseală, nici că timpul e prea scurt, nici că drumul pînă la întreprindere și-napoi e prea lung (cu toate că așteaptă în stații și aleargă după autobuze) — nu se plînge, fiindcă asta nu-i o soluție, n-ajungi departe cu văicăreala, noi vrem să fie bine, și depinde de noi, dacă zicem una, așa să fie.La terminarea schimbului, Nicolae Paraschiv a ieșit pe poarta întreprinderii împreună cu soția, băiatul și „copilașii". Gheorghe Pîrvan, cu vreo zece din echipă. Inginerul Alexandru Martin i-a telefonat soției că totul e in ordine și va porni spre casă îndată ce va isprăvi aici...



PAGINA 4 SCINTEIA-joi 11 noiembrie 1976
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Nu o dată spunem admirativ despre cite un om : „Știe să se bată". Pentru ducerea la bun sfirșit a propriilor îndatoriri. Pentru o idee nouă, care se împotrivește spiritului rutinier consacrat într-un domeniu sau altul de activitate. Pentru învingerea inerției din jur și a propriei inerții.Este această calitate — de „a ști să te bați" — marca autentică a ceea ce numim de regulă spirit revoluționar. La urma urmei, proba de foc a acestei trăsături comuniste nu poate fi reprezentată decit de faptele omului, de ce și cit face, de ceea ce afirmă întreaga lui activitate, pusă în slujba făuririi societății socialiste.în cele ce urmează vom decupa, din realitatea care au drept eroi astfelîn cele ce urmează noastră, cîteva episoade de oameni.

zația de partid a discutat cererea de primire în partid a inginerului Dumitru Chițan. „Este un specialist destoinic", s-a zis în adunare ; „E pasionat pentru tehnica nouă" ; „E un om cu o gindire revoluționară..." Și, drept argument forte, lingă aceste afirmații s-a așezat rememorarea unui episod în care inginerul Dumitru Chițan — și alt inginer stagiar, loan Bogdan — au dovedit ca-

mit în partid la Ocna Mureș. își amintește Ion Davidoiu : „Cînd am venit în comună, am stat in gazdă la țăranul cooperator Ionică Panțuru. Din ușa casei și pină la poartă avea plantați butuci de vie. L-am rugat să mă lase sâ-i formez o boltă, să-i modernizez. „Via cu boltă pe tulpină nu merge pe la noi“. „Lăsați-mă să încerc. Dacă nu izbutesc, plătesc eu butucii". Pină la urmă mi-a dat și el„.Obișnuita ședință cu activul de partid în secția utilaj minier a întreprinderii „Unio"—Satu- Mare. Cornel Pereni, secretarul comitetului, stăruie cu fermitate asupra unor neajunsuri de care se fac vinovați și comuniștii de aici : frecvente dereglări ale fluxului tehnologic, evidență deficitară la unele materiale și piese și mai ales spații de producție gospodărite fără grijă „Păi cum vine asta ? — s-au întrebatunii, de altfel, oameni destoinici. De trei ani sintem fruntași pe întreprindere. Asta înseamnă că s-a muncit în secția noastră, nu ? Atunci, este oare cazul să ne declarăm nemulțumiți de cit. am făcut și facem ?“ „Ca fruntași, au replicat alții, avem obligații și mai mari. Nu, nu putem fi mulțumiți cu cit am realizat..."Cu automulțumirea ne întîlnim nu de puține ori în locuri unde rezultatele muncii sint departe de a îndreptăți acest spirit. Ne întîlnim nu de puține ori cu oameni care își supraestimează meritele, care se compară doar cu ei Înșiși, și nu cu exigențele mereu sporite ce trebuie să fie legi pentru fiecare loc de muncă. Numeroase sint însă și locurile unde linia de forță a climatului de muncă instaurat este tocmai nemulțumirea creatoare. Ambiția de a face mai mult, exigența sporită care stă la temelia autodepășirii. Adică, a- cea uriașă forță de producție care este modul comunist de înțelegere că azi trebuie să faci nfai

5a nu cruți nici un efort
pentru u-ți îndeplini 
exemplar îndatoririle

mult și mai bine decit ieri, miine mai mult și mai bine decit azi.în împrejurarea evocată, comuniștii s-au arătat nemulțumiți de modul' cum sint gospodărite suprafețele de producție, cum este organizată munca aici, deși, cu adevărat, rezultatele în comparație cu celelalte secții sint bune. Iată acum și roadele concrete ale acestui spirit de a aspira la mai mult : în secția utilaj minier de la întreprinderea „Unio" se fabrică acum 13 locomotive de mină în numai 7 zile, în loc de 30. iar 3 trolii de extracție in 12 zile, în loc de 21. Rezultate generate înainte de toate de nemulțumirea creatoare consemnată la începutul acestor duri... rîn-Tot desnre oameni merită aprecieri în faptul scris la produse Mureș. Aici, de
care bune șidin plin este vorba obișnuit tran- C'ombinatul de sodice din Ocna județul curind, Alba, organi-

■

litățile consemnate în a- dunarea comuniștilor. Pe scurt, este vorba despre economisirea a peste 100 000 lei valută prin proiectarea, cu forțe proprii, a unor instalații.Merit care n-a scăpat ochiului exigent al colectivului în mijlocul căruia lucrează; Și cu acest prilej s-a relevat adevărul aflat la îndemina oricui, și anume : un om se impune atenției celor din jur, înainte de toate prin faptele lui, prin efortul statornic de a-și exemplar datoria, țuirea meritată a lectivului vine întotdeauna, pentru că nimic nu poate drepte și exigente a a- cestuia.confirmat și în privința inginerului din Ocna Mureș: cererea sa de primire în partid a fost aprobată in unanimitate...

face Pre- co-scăpa memorieiLucru care s-a
Despre inginerul Ion Davidoiu, din Timboieștii Vrancei, s-ar putea spune că are calități înrudite cu cele ale proaspătului pri-

ajutor la modernizare. Azi, din via cu bolți, nea Panțuru culege în fiecare an în jur de 600 kg de struguri, rădăcini mună, tate este idee, ce părea fără nici o șansă : urcarea apei de irigat pe coastele viei de lingă Trestieni a cooperatorilor. „Dar cite lucruri ce par imposibile la prima vedere nu sint în stare să facă oamenii", conchide Ion Davidoiu...Un om oarecare din clipa firească schimbă, ritm. Sint acești oameni care pun totul la bătaie pentru a-1 detrona pe „nu se poate". Răscolesc acești oameni — „sarea pămîntului" — climatul călduț închistat în formulele rutinei, declanșează energii proaspete, detonează mersul de Ia sine, desferecă noi zăgazuri spiritului novator.

Ideea a prins în întreaga co- așa cum o reali- aici- și o altă

vine într-un loc de muncă. Și, aceea, ordinea a lucrurilor se cunoaște alt

...Lui Ion Petrea. unul dintre cei mai destoinici brigadieri de la Șantierul naval din Galați, i s-a propus să devină controlor de calitate, cept", a fost lui, rostit cu „De ce, tovarășe Petrea ?“, I-au întrebat tovarășii de muncă. „De ce, tovarășe Petrea ?“. a întrebat și reporterul. „Așa. pe scurt, pentru că nu doresc trec la mai ușor. Eu învățat cu greul și vreau să rămîn...".Căutăm să vedem i este cu acest greu munca navalistului amintit și aflăm : a venit aici meseria de un moment dat însă s-au cerut oameni pe . cală. Și-a asumat singur greutatea efortului calificării într-o meserie nouă. Dar un bun constructor trebuie să știe și sudură, și lâcătușerie. Nu s-a dat înlături nici de la greul acesta. Ca atiția alții din șantier, de altfel. Și din atitea alte unități industriale. S-au cerut apoi oameni destoinici, care nu știu decit pasul înainte, al fantelor, la lucrările prototip, unde trebuie învinse o mie și una de greutăți. Brigada de Ion Petrea capul listei crările pentru întîia maritimă — cargoul lăți" — și la prima formă românească de foraj marin. Acum ? Ai să-i găsești pe oamenii comunistului Ion Petrea lucrînd tot la un „cap de serie" — cargoul de 55 000 tdw, în docul uscat al șantierului.„De ce n-ai acceptat să devii controlor de calitate, tovarășe Petrea ?'' tru că nu doresc Ia mai ușor. Eu i vățat cu greul vreau să rămîn". ce echivalează cu tentică profesiune de credință a comunistului. A comunistului dator să fie, în orice împrejurare, acolo unde este mai greu.

„Nu ac- răspunsul fermitate:

Ion Petrea calificat in strungar. La
cum i în

condusă a și la fost lu- navă „Ga- plat-

„Pensă trec sint inși aici Replică o au-
Ilie TANASACHE
și corespondenții 
„Scinteii"

Perioade compacte de activitate 
practică in invățămintul superior■ t V

La Universitatea din Brașov, in acțiunea de integrare a învățămîntului cu cercetarea și producția, cadrele didactice și studenții au încheiat o serie de. contracte cu unități din municipiu. Pe baza lor au fost studiate și realizate instalații și utilaje menite să conducă la îmbunătățirea unor procese tehnologice, in scopul creșterii productivității muncii și a calității produselor. In fotografie : prof. dr. ing. Virgil Olariu, secretar științific al facultății de mecanică, împreună cu ing. asistent Petre Iordaehe, în fața unui nou dispo- pe căile ferate.zitiv destinat transporturilor Foto-text: Eugen Dichiseanu
Impresii din

„Decada cărții sovietice ((

DIVERS

în spiritul măsurilor ședința Comitetului. Politic ■ Executiv al C.C. al P.C.R. din 13 octombrie privind integrarea invfițămintului cu cercetarea și prodițcțja, Ministerul Educației și Învățămîntului a inclus în structura programelor de învăță- mînt superior perioade compacte d’ activitate practică. în funcție de profilul facultății, la cicluri de 3—12 săp- tămîni de activitate didactică se intercalează 1—4 săptămini de practică. Așa de pildă, la învățămîntul politehnic durata de practică este, in medie, de două săptămini, la cel de construcții, in funcție de angajamentele facultăților pe șantiere, in învă- țămintul agricol practica mai îndelungată coincide cu etapele de vîrf

adoptate în ale campaniilor agricole, iar la facultățile de istorie, practica in perioada de vară va permite studenților participe la lucrările șantierelor heologice.Pentru studenții ultimului an. mestrul al II-lea va fi consacrat întregime practicii, precum și elaborării lucrării sau proiectului de di- p.' omă.Noua formă de desfășurare a practicii creează posibilitatea formării u- npr echipe mixte de studenți din ultimii ani și cadre didactice care permit abordarea de către aceștia a unor probleme complexe de proiectare și cercetare, asigură o mai bună pregătire a viitorilor specialiști.(Agerpres)

săar-sein
PROGRAMUL I
1Ș. î O * vț

16,00 Teleșcoală : • Consultații pentru 
.elevi (Fizică an IV liceu). Osci
lații și Unde elastice ; • Matema
tică (Consultații — probleme de 
geometrie).
Publicitate.
Pentru timpul dv. liber, vă 
mandăm...
La volan — emisiune pentru 
ducătorii auto.
Telex.
Din țările socialiste.
Dorule, din dor crescut.
Cabinet juridic. Actualitatea 
gislatlvă.
Ateneu popular TV.
Campionatele naționale de box — 
sferturi de finale. Transmisiune

directă de la Palatul sporturilor 
și culturii.
1001 de seri.
Telejurnal.
Reflector.
Revista literar-artistică TV. 
Cadran mondial. 
Teledivertisment.

16,30
16,35

16,50

17,00
17,05
17,15
17,35

17.55
18,30

reco-

con-

le-

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

Gimnastele noastre, în frun
te cu Nadia Comăneci, par
ticipă la „Cupa Kuniki", 
sîmbătă și duminică, în 

orașul japonez NagoyaIeri dimineață au plecat în Japonia gimnastele românce Nadia Comăneci, triplă campioană olimpică la Jocurile de la Montreal. Teodora Ungureanu și Mariana Constantin. Sportivele noastre vor participa la tradiționalul concurs internațional „Cupa Kuniki", programat sîmbătă și duminică în orașul Nagoya.

BOX
Campionatele naționale continuă 

cu noi partide de atracție

ÎN CÎTEVA RÎNDURI• în turneul internațional de tenis de la învins Butch• în ternațional de șoară pe teren favoriții au obținut victorii scontate ; Jimmy Connors l-a eliminat cu 6—3, 6—1 pe Jiri Hrebec, Guillermo Vilas a dispus cu 7—6, 6—0 de Joel Ross, Bjorn, Borg l-a învins cu 6—2, 6—2 pe Cliff Drysdale, Raul Ramirez a ciștigat cu 7—6, 6—4 in fața lui Juan Gisbert (Spania).• In actuala ediție a competiției europene de volei „Cupa cupelbr", voleibaliștii de la Steaua au debutat cu o victorie. în jocul susținut în deplasare, cu formația Hapoel Hao- gen (Israel), ei au cîștigat cu scorul de 3—1 (15—4, 12—15, 15—2, 15—9). Duminică, la ora 11, in sala Flo- reasca din Capitală are loc partida retur.• Meciul amical de fotbal dintre echipele secunde ale Ungariei și României, disputat la Szekzard, s-a terminat cu scorul de 1—0 (0—0) in favoarea gazdelor. Partida dintre echipele de tineret (jucători sub 21 de ani) ale Ungariei și României, ce a avut loc la Nyiegyhaza, s-a încheiat la egalitate : 1—1 (1—1).• Ieri la Sofia, în .noua ediție a Cupei balcanice la fotbal, echipa Slavia a întrecut cu scorul de 5—0 (3—0) formația Politehnica Timișoara.• Echipa de handbal Steaua București va susține primul joc din turul II al „Cupei campionilor europeni" vineri, 12 noiembrie, la Dudelange, cu formația H. C. Dudelange, campioana Luxemburgului. Partida retur este programată. București.• Disputată înBoras, întilnirea cală de handbal _______ ....vele masculine ale Suediei și R. F. Germania s-a încheiat cu. scorul de 18—17 (9—6) in favoarea gazdelor.

Hong Kong. Ilie Năstase l-a cu 7—6, 6—2 pe americanul Waltz.ziua a doua a turneului in- tenis care se desfă- acoperit la Stockholm

la 18 noiembrie, lalocalitatea suedeză internațională ami- dintre reprezentati-

19.20
19.30
20,00
20.20
21.10
21,35
g2,10 Telejurnajv .

PROGRAMUL n
20,00 Concertul orchestrei simfonice a 

Radioteleviziunli.
Cuvinte de fildeș 
din poemele lui 
Senghor. 
Vila cu clopoțel, 
populară „Dr. ** 
Telex.
Sub cupola circului.
Romanțe și cîntece de petrecere.

21,00

21,15

21,30
21,35
21,55

r

în zori. 
Leopold

Versuri 
Sedar

de artăMuzeul 
Nicolae Minovici“.

cinema

Campionatele republicane de box, ce se desfășoară în aceste zile la Palatul sporturilor și culturii din Capitală, au oferit ieri, in gala de după- amiază cîteva partide interesante. In cadrul categoriei semigrea, favoritul principal, Constantin Dafinoiu, l-a învins prin K.O. în rundul doi pe Zoltan Lăcătușu, Marian Culineac a cîștigat. prin K.O. tehnic în fața iui Vasile Alexandru, iar Vasile Croitoru a obțiput victoria prin abandon în prima repriză asupra lui Alexandru Chipirog. în limitele categoriei mij- Iocie-mică, Ion Mocanu l-a învins, într-un meci spectaculos (cu o decizie de 3—2) pe Alexandru Tirboi, în timp ce Ion Miron a ciștigat prin abandon meciul cu Vasile Bizău. La categoria muscă, Ibrahim Fare'din a obținut un nou succes și tot înainte de limită, de data aceasta in dauna

lui Gheorghe Jipă. Ștefan Băiatu și Dinu Teodoru, candidați și ei la locurile fruntașe ale categoriei, au terminat victorioși meciurile cu Si- nan Ianus și, respectiv, Anghel Constantin.în gala de miercuri seara a campionatelor naționale de box. Dumitru Burdihoi l-a învins la puncte pe Gheorghe Marinei, iar Nicolae Neagu a ciștigat, înainte de limită, meciul cu Mihai Danciu ; Memet Iuseim și Nicu Popa au dispus la puncte de Zaharia Dănuț și, respectiv, de Viorel Cimpoieșu.în limitele categoriei semiușoară, Ion Mantu, de la clubul Steaua, l-a întrecut la puncte pe Mareș (Cimpu- lung), Gheorghe Vlad a cîștigat prin abandon in fața lui Traian Ruja, iar Petre Anton a dispus prin K.O. tehnic de Tudor Iulian.

• Premiera : SCALA — 9; 11,15;
13,30; 16; 18,15; 20,30, CAPITOL — 
9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30,
GRIVIȚA — 9; 11,15: 13,30; 15,45; 
18: 20,15.
• Șatra : SALA PALATULUI (se
ria de bilete 812) — 19,30. 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, EFO
RIE — 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.
• Lumină pe coline : DACIA — 
9; 11,15; 13,30; 15.45; 18: 20,15.

Cei patru mușchetari : VICTO- 
9: 11,15: 13,30; 16; 18.15;

9; 11,15; 13,30;
RIA
20.30, VOLGA — 
15,45; 18: 20,15.
• Mastodontul :
11,15; 13,30; 15.45
• Mica sirenă :
11.15; 13; 14,45
PACEA — 14,30.
• Cangurul : COTROCENI — 10; 
12: 14; 16; 18; 20.
• Ultima noapte a singurătății : 
CASA FILMULUI — 10: 12; 14: 16; 
18: 20. FLACĂRA — 16: 18: 20.
• Desene animate : FLACĂRA —
14.30.

LUMINA — 9; 
18; 20.15.
DOINA — 9,30; 
16,30: 18,15; 20,

...Luni, 1 noiembrie. După terminarea lucrului în cimp,_ mai mulți cooperatori ' ' ’ ' jjudețul Iași, l-au rugat pe tractoristul Chelariu Alexandru, care transportase pină atunci produsele agricole recoltate, să-i ducă și pe ei cu tractorul pină acasă. Deși nu avea voie să transporte persoane, deși remorca tractorului nu era amenajată pentru un asemenea transport, tractoristul a cedat insis'tențeior cooperatorilor (vreo 70 la număr, care locuiau la 30 km de tarlaua in care lucraseră in acea zi ploioasă) și a acceptat să-i ducă acasă. După cîți- va kilometri însă, tractorul și remorca derapează (drum în pantă, acoperit de rnîzgă) și se răstoarnă Rezultatul : 2 morți, 9 grav răniți, mai multe persoane internate pentru îngrijiri medicale.Ne-am oprit asupra acestui accident — aflat in prezent in cercetarea organelor de resort . . gravitatea sa, cit și împrejurările în care a avut loc readuc in atenție cîteva probleme de interes general. Este vorba de disciplina de organizare și funcționare a transporturilor, de condițiile ce trebuie asigurate pe durata campaniilor agricole pentru deplasarea cooperatorilor la cimp și înapoi — atunci cînd distanțele impun acest lucru.— Accidentul respectiv putea fi evitat, dacă n-ar fi intervenit o serie de factori, între care și comportarea iresponsabilă a tractoristului — ne precizează maiorul Andrei Gatina, din Inspectoratul General al Miliției. pe care l-am însoțit la locul accidentului. în afară de tractoristul vinovat — și care va suporta rigorile

de la C.A.P. Cîrjoaia,

)pentru că atit

legii — o mare răspundere revine tuturor celor care puteau preintîm- pina accidentul, dacă și-ar cum se cuvine datoria.Așa cum dovedesc faptele le vom relata în continuare, tul s-a petrecut pe fundalul rii unor reguli de muncă riguros stabilite, al neîndeplinirii unor obligații
fi făcutpe care acciden- încălcă-

mal — conform ordinului Ministerului Agriculturii nr. 100/1972 — șeful secției, Constantin Cojocariu, trebuia să înmîneze tractoristului ordinul de lucru și de deplasare, in care să prevadă ce rută are de străbătut, ce anume are dreptul să transporte (în acest fel i s-ar fi reamintit tractoristului că remorca tractorului nu

Organizată pe baza schimburilor culturale dintre cele două țări și popoare prietene (in luna august 1976 a fost organizată „Decada cărții românești" în trei mari orașe ale U.R.S.S.. respectiv Moscova. Leningrad și Odesa). Decada cărții sovietice a prilejuit expunerea în trei mari librării („Dacia" din București, „I. Slavici" din Arad și „Universală" din Tg. Mureș) a peste 1 000 de titluri, reprezentînd cărți din toate genurile de literatură apărute în traducere la noi în țară sau editate în U.R.S.S. în limbile rusă, engleză, franceză, germană, spaniolă. Vizitînd-o zilele trecute, impresionau atit diversitatea materialului expus, cit și afluența vizitatorilor de toate vîrstele și preocupările, dornici nu numai de a privi aleasa prezentare grafică a tipăriturilor, ci și de a-și procura unele lucrări. Era o dovadă elocventă a interesului stîrnit de această decadă.Pentru a cunoaște pe viu impresiile prilejuite de acest eveniment cultural, am solicitat cîteva păreri unuia dintre vizitatorii expoziției de la librăria „Dacia", acad. prof. 
Eugen MACOVSCHI, care ne-a spus :— Examinînd standurile expoziției, am fost plăcut surprins de prezenta numeroaselor lucrări traduse din limba rusă în limba română, precum și în diferite limbi de circulație mondială : franceză, engleză, germană, spaniolă. Lucrările expuse priveau atit literatura social-po- litică și beletristică, cit și literatura tehnico-științifică. Am constatat că au fost, deosebit de solicitate diferite opere ale lui. Marx, Engelș, Lenin, precum și interesanta carte a lui Kopnin — „Dialectica, logica, știința" — care s-a epuizat chiar in prima zi. Mă grăbesc să adaug, de asemenea, pe clasicii literaturii ruse și sovietice, vizitatorii solici- tind deopotrivă „Război și pace"

de Tolstoi, „Zile și nopți" de Simonov, „Oameni, ani, viață" de Ehrenburg, precum și opere de Ahmatova, Blok, Dostoevski, Esenin, Gogol, Gorki, Cehov și alții. N-au lipsit din expoziție nici manualele, dicționarele și diferite alte materiale ajutătoare pentru studiul limbii ruse și al altor limbi străine, tineretul solicitînd în special „Manualul limbii ruse pentru studenți" de Pulkina, care s-a epuizat repede.— Ce ne puteți spune despre ștandul cărților științifice ?— Bogatul sortiment de cărți de tehnică și știință privind matematica, fizica, chimia, mecanica, diferite discipline tehnice clasice și moderne, atit în limba rusă cit și în alte limbi, prezintă, de asemenea, un deosebit interes pentru specialiști. Fapt pe deplin explicabil dacă avem în vedere că și la noi se lucrează intens in toate a- . ceste domenii, mulți dintre specialiștii noștri avînd chiar legături directe cu specialiștii sovietici, unii din ei autori ai cîtorva dintre lucrările expuse. Printre volumele care s-au bucurat de un remarcabil succes menționez : „Matematica aplicată" de Blaliman, „Analiza funcțională" de Rudin. „Rezistențe, hidraulice" de Idelcik, „Psihiatria" de Korbikov, „Mecanisme în tehnica modernă" de Artobolevski, „Atlas de anatomie umană" de Sinelnikov.N-aș putea încheia aceste cîteva impresii fără a menționa un frumos și interesant stand de albume și diferite lucrări privind arta, ca : „Arta ,rpsă“,. . „Galeriile din Armenia", „Sculptura Europei occidentale în Ermitaj" și numeroase altele, precum și un stand foarte a- trăgător pentru cei mici.întreaga expoziție a constituit o oglindă elocventă a bogăției și diversității vieții culturale din țara vecină și prietenă.

I

• întoarcerea marelui blond: EX
CELSIOR — 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.
• Aventurierul din arhipelag — 10; 
12, Tutunul (ambele serii) — 14,15, 
Facerea lumii — 18.45. Casca de 
aur — 20,45 : CINEMATECA — 
(sala Union).
• Ultimele zile ale verii : PACEA
— .16: 18; 20.
• Cei 13 de la Barletta : BUZEȘTI
— 9; 11.15; 13.30: 16; 18,15: 20.15.
• Aventurile celor trei muzicanți:
TIMPURI NOI — 9; " ” ------
15.45; 18; 20,15.
•> Ștefan cel Mare — 
BUCEGI — 15,30; 19.
• Țara îndepărtată : 
15.30: 17.45; 20.
• Apașii : CIULEȘTI —' 15,30;
17.45; 20.
a Dacă tace cîntărețul : DRUMUL 
RARII — 15.30: 18; 20.15.
• 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.
o 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 eel bun : POPULAR — 
15.30; 18; 20,15.
C Războiul meu, dragostea 
RAHOVA — 16: 18; 20.
• Pintea : MUNCA — 15,30;
20.
• Aeroport ’75 : AhTA —
17.45: 20.
• Osinda : COSMOS — 18;

• Tom • Sawyer : COSMOS —
15,30.
• Ilustrate cu flori de cimp : VI- 
TAN — 16; 18; 20.
• Comisarul Piedone la Hong- 
Kong : MOȘILOR — 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20,15.

teatr
11.15; 13.39;

Vaslui 1475:

UNIREA

mea :

17.45;

15.30;

20,15.

Teatrul Național București (sala 
mare) : Un fluture pe lampă — 
19.30, (sala mică) : Viața unei fe
mei — 19.30.
• Orchestra simfonică a Radiote- 
levizlunil : Concert simfonic. Di
rijor : Petre Bocotan. Solist: Radu 
Chișu — 20.
• Opera Romană : Traviata — 19. 
•' Teatrul de operetă : Oklahoma
— 19,30.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala Schitu Măgureanu) : 
Lungul drum al zilei către noapte
— 19. (sala Grădina Icoanei): Mi
litarul fanfaron — 19,30.
• Teatrul Mjc: Profesiunea doam
nei Warren — 19.30.

Teatrul „C. I. Nottara" 
Magheru) : Ultima oră — 
(sala Studio) : Sizwe Bans! a 
rit — 19.
• Teatrul „Giulești" : Patima 
șie — 19.30.
• Teatrul evreiesc de stat : 
topul (premieră) — 19,30.
•' Teatrul satiric-muzical ,.C. 
nașe" (sala Savoy) : Revista 
paiațe — 19,30, (sala Victoriei) : 
Cavalcada comediei — 19.30.
• Teatrul „Țăndărică" (sala Aca
demiei) : Un băiat isteț și un rege 
nătăfleț — 17.

(sala
19.30,
mu-

ro-

Po-

Tă- 
cu

I
I
I

cea Strețcu — dar se vede că nu m-a ascultat. Și nici eu nu am fost mai insistent.în șirul factorilor care au generat și alimentat ciplină cidentul că nici nerul șef și nici directorul S.M.Ă.
climatul în care s-a se înscrie șeful secției. de indis- produs ac- și faptul nici ingi-

Încălcări ale obligațiilor de serviciu,
Pe marginea unui accident de circulație într-o comună din județul lași

de serviciu chiar de către factori de răspundere. Aceasta a alimentat, cu timpul, manifestări de indisciplină, de toleranță față de unele lipsuri, de neglijențe condamnabile in respectarea intocmai a normelor legale privind folosirea 'mijloacelor de transport din dotare.Dar să derulăm faptele, așa cum le-am reținut din documentele aflate la dosar, din discuțiile purtate cu factorii implicați.în dimineața zilei în care s-a produs accidentul, tractoristul C. A. se prezintă la sediul secției S.M.A. Bel- cești pentru a merge la lucru pe tarlaua C.A.P. Cirjoaia. în mod nor-

este dotată pentru transport de persoane, ci numai de produse). Șeful secției însă — la fel ca și în alte zile, la fel ca și in cazul aitor tractoriști — nu eliberează pective.Dar prește, secției Mircea rizația tractorului vreme, nu s-a îngrijit ca acesta să fie inmatriculat.— Eu i-am atras atenția șefului de secție că trebuie să facă mai multă ordine în organizarea muncii — ne-a declarat inginerul șef Mir-

neglijențelor păcate, aici, inginerul șef
actele res-șirul din șiStrețcu. cunoșteau că auto- provizorie de circulație a expirase de mai multă

nu se o- Deși șeful al S.M.A.,

nu și-au îndeplinit obligația de a-i controla zilnic pe tractoriști, la fața locului, de a supraveghea cu atenție comportarea lor în muncă, respectarea de către aceștia a îndatoririlor pe care le au.O răspundere importantă în cazul de față revine insă și conducerii C.A.P. Cirjoaia, care nu s-a îngrijit — și aceasta nu numai in ziua accidentului — de asigurarea transportului oamenilor de acasă la cimp și înapoi. Pentru că, dacă sătenii ar fi știut că le este asigurat transportul de la cimp acasă, nu și-ar fi riscat viața urcîndu-se într-o remorcă de tractor neamenajatâ. Oare nu avea cooperativa agricolă mijloacele de transport

necesare pentru organizarea deplasării cooperatorilor ?— Avem 3 camioane și 60 de atelaje — ne spune inginerul șef al C.A.P. Cîrjoaia, Vasiiliu Mihai.— Atunci de ce ați lăsat oamenii în cimp. după o zi ploioasă, fără să le puneți la dispoziție un mijloc de transport corespunzător ?— E adevărat, nu am organizat bine mijloacele disponibile, pentru a asigura nu numai transportul produselor agricole, ci și pe cel de persoane. Pe viitor vom face acest lucru.„Vom face pe viitor" ! ...O propoziție care sună cel puțin straniu. De parcă viețile celor doi oameni mai pot fi recuperate, de parcă traumele accidentaților pot fi atit de ușor înlăturate...Acestea ar fi, pe scurt, cauzele — directe și indirecte — ale acestui accident. Am insistat asupra lor pentru că, sperăm, ele vor fi o învățătură de minte pentru toți cei implicați — și nu numai pentru ei.Analizînd cauzele care au dus la comiterea respectivului accident. Comitetul județean Iași al P.C.R. a ho- tărît — așa cum rezultă din documentele ce ne-au fost prezentate — ca, pină la pronunțarea instanței de judecată, toți cei vinovați să fie sancționați administrativ și disciplinar pe măsura faptelor. Șeful de secție de la S.M.A. Belcești a fost destituit din funcție. Importante măsuri s-au stabilit pentru prelucrarea cazului, pentru reinstruirea factorilor de răspundere, astfel ca, pe viitor, asemenea accidente să nu se mai producă.
Mihai IONESCU

Gemenii
Eveniment deosebit la mater

nitatea din Luduș, județul Mu
reș. Mai exact, nu unul, ci trei 
evenimente, toate petrecute in 
ultimele zile. Joska Maria, din 
Șăulia, a născut doi băieți ge
meni, Ana Săvișcă din Tăureni 
a adus pe lume trei gemeni — 
doi băieți și o fetită, iar Elena 
Duma din Gheja a devenit 
mama a trei băieți. Bucu
ria familiilor este împărtă
șită deopotrivă de medicii spi
talului, intrucit toate nașterile 
au decurs fără... evenimente 
deosebite. Tot de la ei am aflat 
că dacă ultimele trei nașteri 
s-au soldat net in favoarea bă
ieților — 7 la număr și numai o 
fetiță — in perioada precedentă, 
raportul a fost invers. De, legea 
compensației...

Un 
„mulțumesc" 
în... dublu 
exemplarO turistă din R.S.F. Iugoslavia, aflată in vizită în tara noastră, a urcat cu fiul său în trenul de pe ruta Brad-Arad. De cum s-a văzut în tren, micuțului i-a venit chef de joacă. Scăpat o clipă de sub supravegherea mamei, copilul era gata-gata să cadă din vagon. Noroc că în apropiere se afla șeful trenului, Pavel Căprar. Cu o prezență de spirit extraordinară, acesta l-a înșfăcat pe copil și l-a tras înăuntru, salvîndu-1. Din cauza emoțiilor prin care trecuse, la coborire, mama copilului a uitat să-și ia din compartiment poșeta, in care avea actele și banii. Dar din nou a avut noroc cu același ceferist, care i-a găsit-o, și astfel femeia a intrat în posesia ei. Bucuroasă, i-a adresat omului un sincer și călduros mulțumesc în... dublu exemplar : și în sîrbește, și in românește.
Si era un cerb 
superb...

Cei dinții care au datoria si 
vegheze intru protejarea vina- 
tului și combaterea braconajului 
sint pădurarii, forestierii, lată 
insă și o condamnabilă excepție: 
aflindu-se in parchetul forestier 
din. Valea. Zizinului, județul 
Brașov, maistrul de exploatare 
Constantin Popescu a zărit, la 
un moment dat, un cerb de o 
rară frumusețe, care mergea 
anevoie din cauza unui picior 
rănit. In loc să-i oblojească rana 
și să anunțe imediat organele 
silvice, pentru a i se acorda pri
mul ajutor, C.P. a tăbărit asu
pra cerbului, ucigindu-l. Apoi, 
l-a dus acasă și l-a ascuns. Făp
tașul a fost insă repede desco
perit și va răspunde în fața 
legii.

În „trecere"
Unui lucrător de miliție din 

orașul Brad, i-a atras atenția 
hodorogeala unui autocamion de 
prin părțile Neamțului (21-NȚ- 
2852), care mergea cam sunind a 
„gol". Oprit și întrebat despre 
rostul său pe meleagurile hune- 
dorene, șoferul Mihai Golescu a 
ridicat din umeri :

— Păi, să vedeți... Sint, ca să 
zic așa, „in trecere". Trec să-mi 
iau soția, care se află in vizită 
la rudele din Țara Zarandului. 
Firește, pentru această „trecere" 
de citeva sute de kilometri dus 
și întors, cu mașina statului, 
fără acte legale, vinovatului i 
s-au întocmit actele de rigoare. 
Acum trebuie luat „act“ și de 
„trecerea" pe care respectivul 
șofer a avut-o la șeful lui, care 
i-a permis să umble hai-hui. 
Așadar : cine „trece" la rind ?

Sa 
răzbunat... 
pe floriNe istorisește cititorul nostru, Stănică Mănăilă, din cartierul Vest al Ploieștiului : T'rec zilele trecute prin fața blocului 58, și ce credeți că-mi văd ochii ? O femeie rupea de mama focului florile și arbuștii ornamentali plantați și îngrijiți cu dragoste de vecinii săi.— Oprește-te, femele ! — l-am strigat. De ce rupi mîndrețe de arbuști ?— Așa vreau eu. pe vecinii mei, să necaz...Răzbunătoarea adată. Ca „supliment", a fost o- bligată să plătească și 3 000 lei, contravaloarea arbuștilor și a florilor distruse.

Mă răzbun moară defost amen-

Grabă fatală
Trenul se îndrepta spre Bra

șov. Nici n-a apucat bine să 
oprească in stație, că unul din
tre călători, Vasile Boias din 
Brașov, a deschis ușa vagonului 
și a încercat să coboare din 
mers. A fost lovit de scara va
gonului următor și trintit la pă- 
mint. Transportat de urgență la 
spital, cu toată intervenția me
dicilor, n-a mai putut fi salvat.

Rubrică realizată de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților 
„Scinteii"
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COMUNICAT COMUN
cu privire la vizita oficială de prietenie 

in Republica Irak a primului ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste RomâniaPrimul ministru al Guvernului Republicii Socialiste România, Manea Mănescu, a efectuat o vizită oficială de prietenie In Irak, la invitația vicepreședintelui Consiliului Comandamentului Revoluției al Republicii Irak, Saddam Hussein, în perioada 6—10 noiembrie 1976.Primul • ministru al guvernului român l-a rugat pe vicepreședintele Consiliului Comandamentului Revoluției ca, din partea secretarului general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, să transmită un cordial mesaj de prietenie și călduroase urări de sănătate și fericire personală secretarului Conducerii Regionale a Partidului Socialist Arab Baas, președintele Republicii Irak, Ahmed Hassan Al-Bakr, precum și urări de progres și prosperitate poporului irakian prieten. Vicepreședintele Saddam Hussein, mulțumind pentru mesaj, a transmis tovarășului Nicolae Ceaușescu. din partea președintelui Ahmed Hassan Al-Bakr, cit și din partea sa, un călduros salut prietenesc și cele mai bune urări de succes, sănătate și fericire personală, de progres și bunăstare poporului român prieten,în timpul vizitei a fost efectuat un schimb de păreri asupra relațiilor dintre cele două țări. Părțile s-au iformat reciproc cu privire la preo- ipările actuale ale țărilor și popoarelor lor în domeniul dezvoltării economice, sociale, culturale șl științifice, cit și cu privire la realizările obținute pe plan intern și pe planul relațiilor internaționale.Cele două părți au relevat cu satisfacție că pe baza înțelegerilor stabilite între președinții celor două țări, convenite cu ocazia vizitei președintelui Republicii Socialiste România. Nicolae Ceaușescu, în Irak în 1974, precum și a acordurilor realizate cu prilejul vizitei vicepreședintelui Consiliului Comandamentului Revoluției, Saddam Hussein, în România în mai 1975, relațiile fructuoase de prietenie și cooperare între România și Irak cunosc o dezvoltare ascendentă, în interesul celor două popoare, al păcii și colaborării internaționale.Părțile au căzut de acord că există încă însemnate posibilități de extindere a schimburilor comerciale și a cooperării economice reciproc avantajoase. în scopul valorificării acestora, cele două părți au căzut de acord ca să fie convocată sesiunea Comisiei mixte româno-irakiene, în cursul primului semestru al anului 1977, la București, la nivel ministerial.Cu ocazia vizitei primului ministru al guvernului român a fost semnat Acordul de cooperare între cele două guverne în domeniul cercetării științifice și al dezvoltării tehnologice. De asemenea, a fost convenit și semnat un Protocol în care sînt consemnate principalele concluzii și decizii rezultate din discuțiile referitoare la dezvoltarea cooperării economice.Abordind principalele probleme internaționale actuale și referindu-se la mutațiile profunde petrecute pe arena mondială în favoarea forțelor progresiste, antiimperialiste, anticolonialiste, ale democrației și socialismului, părțile au subliniat afirmarea voinței de nezdruncinat a popoarelor de a-și făuri de sine stătător viitorul, în conformitate cu drepturile și interesele lor naționale inalienabile, de a combate și elimina orice manifestare de dominație și asuprire. Ele au relevat faptul că un număr cres- cînd de state, indiferent de sistem social-politic și apartenență la alianțe militare, sînt hotărîte să participe direct și activ la examinarea și solutionarea marilor probleme ale omenirii contemporane.Ca rezultat al acestor mutații care au loc în lume, a fost inaugurat un curs nou spre destindere in viața internațională. Totuși, acest curs se află la început și nu a devenit încă ireversibil. Părțile au reamintit că situația internațională continuă să se mențină gravă și complicată în multe zone ale lumii, că mai există focare de tensiune create de forțele reacționare, ca rezultat al politicii imperialiste, colonialiste și neocolonialiste de dominație și agresiune, care urmărește reducerea sau eliminarea victoriilor realizate de popoarele lumii în lupta lor pentru o viață liberă și independentă.în acest context, cele două părți au reafirmat necesitatea ca relațiile din-

★Miercuri s-au încheiat, la Bagdad, convorbirile oficiale dintre tovarășul Manea Mănescu, primul ministru al Guvernului Republicii Socialiste România, și tovarășul Saddam Hussein, vicepreședintele Consiliului Comandamentului Revoluției al Republicii Irak.în continuare, în prezența primului ministru al guvernului român și a vicepreședintelui Consiliului Comandamentului Revoluției al Irakului, a a- vut loc solemnitatea semnării unor documente. Nicolae Ionescu, ministru secretar de stat la M.C.E.C.E.I., ș'i Hikmat Ibrahim, ministrul comerțului exterior irakian, au semnat un Protocol în care sînt consemnate principalele concluzii și decizii rezultate din tratativele referitoare la dezvoltarea cooperării economice și dezvoltarea in continuare a schimburilor comerciale. A fost semnat, de asemenea, de către Cornel Pacoste și Abdul Malik Ahmad Al-Yassin, ad- juncți ai miniștrilor de externe ai celor două țări, Acordul de cooperare între cele două guverne în domeniul cercetării științifice și al dezvoltării tehnologice. După semnarea documentelor oficiale, tovarășii Manea Mănescu și Saddam Hussein au rostit ouvîntări.Relațiile româno-irakiene — a spus primul ministru al guvernului român — au urmat un curs ascendent, marcat de creșterea schimburilor noastre economice, de realizarea unor forme de cooperare reciproc avantajoase în diferite domenii, în conformitate cu orientările pe care le-au dat președinții României și Irakului, tovarășul președinte Nicolae Ceaușescu și tovarășul președinte Ahmed Hassan Al-Bakr.Convorbirile și tratativele noastre rte-au oferit prilejul de a examina stadiul acțiunilor convenite în domeniul cooperării economice dintre cele două țări și de a găsi noi câi și mijloace menite să ducă la lărgirea continuă, la diversificarea colaborării economice, tehnico-științi- fice și culturale dintre statele noas

tre state să fie ferm așezate pe principiile respectării stricte a independenței și suveranității naționale, integrității teritoriale, egalității în drepturi, neamestecului în treburile interne, renunțării la forță și la amenințarea cu forța, avantajului reciproc. Ele au relevat, de asemenea, necesitatea sporirii eforturilor tuturor statelor pentru întărirea păcii și securității internaționale, reglementarea problemelor litigioase pe cale pașnică, pentru dezvoltarea largă a cooperării și înțelegerii internaționale, evidențiindu-se în acest sens rolul și contribuția țărilor socialiste, țărilor mici și mijlocii, statelor nealiniate, tuturor țărilor în curs de dezvoltare, la democratizarea relațiilor internaționale, la promovarea unei lumi mai drepte și mai bune.Considerînd că una din problemele fundamentale ale omenirii o constituie eliminarea subdezvoltării economice, a împărțirii lumii în țări bogate și țări sărace, cele două părți și-au exprimat profunda lor convingere că această problemă poate fi soluționată numai priii instaurarea unei noi ordini economice internaționale, care să conducă la crearea unul nou tip de relații interstatale în măsură să excludă inechitatea, dominația și asuprirea din raporturile între state și să statueze egalitatea în drepturi și justiția, să faciliteze reducerea decalajelor între țările dezvoltate și cele în curs de dezvoltare. Cele două părți au afirmat necesitatea ca problema materiilor prime, a resurselor de energie, ca și problemele dezvoltării, în general, să fie reglementate pe plan internațional în mod echitabil. în vederea asigurării unei corelații juste între prețurile materiilor prime și ale produselor finite. Ele au reafirmat in mod ferm dreptul sacru al fiecărui popor asupra resurselor sale naturale și, în acest context, s-au pronunțat împotriva încercărilor de presiune de orice natură menite să împiedice exercitarea deplină și liberă a acestui drept. Cele două părți au exprimat hotărîrea României și Irakului, țări în curs de dezvoltare, membre ale „Grupului celor 77“, de a depune in continuare eforturi sporite, alături de celelalte țări membre ale grupului, de toate statele, în vederea atingerii acestui ideal.în cursul discuțiilor, partea irakiană a informat partea română despre lucrările Conferinței Nord-Sud de la Paris și a explicat poziția sa cu privire la acest dialog, exprimîn- du-și dezacordul față de atitudinea negativă adoptată la conferință de unele țări dezvoltate.Cele două părți au reafirmat importanța nealinierii și contribuția sa la lupta împotriva politicii imperialiste, colonialiste șl - neocolonialiste de agresiune și intervenție' în treburile interne, la eforturile1 pentru consolidarea bazelor independenței și dezvoltarea liberă a statelor, împotriva oricărei forme de dominație, precum și poziția luată în favoarea desființării blocurilor militare. Părțile au apreciat că cea de-a V-a Conferință a șefilor de stat și de guvern ai țărilor nealiniate, care a avut loc la Colombo în august 1976, a adus o importantă contribuție la procesul de afirmare și consolidare a noilor principii de relații între state, la lupta popoarelor pentru întărirea independenței și suveranității naționale, la promovarea edificării noii ordini economice și politice internaționale.Cele două părți au prezentat pe larg punctele de vedere ale țărilor lor cu privire la situația actuală din Orientul Mijlociu. în acest cadru, părțile au subliniat preocuparea lor față de gravitatea situației din această zonă, creată în primul rînd ca rezultat al împiedicării poporului arab palestinean de a-și exercita drepturile sale naționale și al menținerii de teritorii arabe sub ocupație militară. Cele două părți au scos în evidență încă o dată că nu se poate ajunge Ia o pace justă și durabilă în zonă fără retragerea imediată a forțelor de ocupație din toate teritoriile arabe ocupate, precum și fără recîști- garea de către poporul arab palestinean a drepturilor sale naționale inalienabile, inclusiv dreptul la autodeterminare. în acest context, cele două părți au reafirmat sprijinul lor ferm față de lupta justă a mișcării palestinene de eliberare și au luat notă cu satisfacție de rezultatele obținute de Organizația pentru Eliberarea Palestinei în obținerea unei largi recunoașteri internaționale. Păr-
★tre, în interesul popoarelor român și irakian, al cauzei păcii și securității internaționale.Referindu-se la rezultatele obținute de poporul irakian în dezvoltarea țârii, tovarășul Manea Mănescu a urat acestuia să obțină în continuare realizări tot mai rodnice pe calea progresului economic-social, a prosperității și fericirii, sub conducerea Partidului Socialist Arab Baas, a președintelui Consiliului Comandamentului Revoluției, președintele Republicii Irak, Ahmed Hassan Al-Bakr, a vicepreședintelui Saddam Hussein, și a exprimat speranța că prietenia și colaborarea dintre Republica Socialistă România și Republica Irak se vor dezvolta continuu, în interesul celor două popoare, al păcii, securității și cooperării mondiale.în cuvîntul său, vicepreședintele Consiliului Comandamentului Revoluției din Irak, Saddam Hussein, a reafirmat deosebita satisfacție față de rezultatele vizitei primului ministru al Guvernului Republicii Socialiste România, exprimindu-și convingerea că ea va constitui un nou și important pas pe calea dezvoltării relațiilor de stimă și prietenie dintre cele două țări.Dorim sincer — a spus vorbitorul — ca și în viitor aceste relații să cunoască un curs ascendent, pentru a constitui o nouă contribuție la lupta împotriva imperialismului, pentru consolidarea pe mai departe a independenței țârilor noastre, pentru slujirea cauzei dreptății și umanității în lume. Vrem să vă asigurăm — a spus vicepreședintele Consiliului Comandamentului Revoluției — de dorința ca vizitele reciproce între țăriie noastre să se înmulțească, fiind sigur că viitorul relațiilor noastre va fi mai luminos, mai înfloritor. în interesul țărilor și popoarelor noastre.Folosesc din nou acest prilej pentru a vă ruga să transmiteți tovarășului Nicolae Ceaușescu sentimentele noastre de stimă, cele mai 

țile și-au exprimat îngrijorarea față de situația din Liban. Ele s-au pronunțat pentru soluționarea conflictului din această țară de către forțele politice și sociale din Liban, ca părți direct interesate, care să conducă la oprirea vărsării de singe, să asigure unitatea, suveranitatea, independența și integritatea teritorială a acestei țări, să conducă la excluderea oricărei intervenții străine în treburile sale interne.Discutind situația din Oceanul Indian, părțile au căzut de acord asupra necesității transformării sale și a regiunilor învecinate intr-o zonă de pace și securitate și au subliniat necesitatea lichidării tuturor bazelor militare străine din această parte a lumii, pentru atingerea scopului menționat. Părțile și-au exprimat speranța că toate statele care folosesc apele Oceanului Indian vor coopera îndeaproape cu țările litorale și cu celelalte state vecine interesate, în vederea realizării acestor obiective și pentru asigurarea punerii în practică a rezoluțiilor corespunzătoare ale O.N.U., ca și a rezoluției în această problemă adoptată de cea de-a V-a Conferință la nivel înalt a țărilor nealiniate.Părțile au subliniat necesitatea în* deplinirii principiilor și prevederilor Actului final al Conferinței pentru securitate și cooperare în Europa, apreciind că edificarea unui sistem real de securitate și cooperare europeană va avea o influență pozitivă asupra păcii, securității și cooperării în întreaga lume. Ele au fost de acord că transformarea Balcanilor în- tr-o zonă a păcii și cooperării, lipsită de arme nucleare, este de natură șă aducă o contribuție însemnată în acest domeniu.Cele două părți au reafirmat necesitatea lichidării rapide și definitive a rămășițelor colonialismului, în conformitate cu rezoluțiile pertinente ale O.N.U. Ele și-au exprimat întregul sprijin pentru lupta poporului Zimbabwe, a poporului din Namibia și Africa de Sud pentru înlăturarea discriminării rasiale și apartheidului, practicate de regimurile minoritare de la Salisbury și Pretoria, pentru libertate și independență națională.Ambele părți s-au pronunțat pentru trecerea la măsuri concrete și eficace în vederea înfăptuirii dezarmării generale și, în primul rînd, a dezarmării nucleare, condiție esențială pentru asigurarea păcii și securității internaționale. In acest context, ele au evidențiat necesitatea încetării cursei înarmărilor, lichidării bazelor militare de pe teritoriile altor state, creării de zone de pace, libere de arme nucleare, în diferite părți ale lumii.Cele două părți au fost de acord că trebuie depuse în continuare eforturi susținute pentru întărirea rolului Or- garii'zației Națiunilor Unite în promovarea cauzei păcii, cooperării și înțelegerii internaționale, considerînd că acest for mondial trebuie să devină un instrument eficient de rezolvare a problemelor majore cu care este confruntată azi omenirea, un cadru propice pentru participarea tuturor statelor la analiza și găsirea de soluții democratice pentru aceste probleme.Subliniind importanța extinderii contactelor și convorbirilor bilaterale, părțile au apreciat că vizita în Republica Irak a primului ministru al Guvernului Republicii Socialiste România, care s-a desfășurat într-o atmosferă cordială, de înțelegere și deplină sinceritate, constituie o nouă contribuție la dezvoltarea și adincirea relațiilor de stimă, prietenie și cooperare multilaterală româno-irakiene.în timpul șederii în Republica Irak, primul ministru al guvernului român și persoanele care l-au însoțit au vizitat obiective economice și social- culturale din Bagdad și din țară, bucurîndu-se pretutindeni de o primire deosebit de cordială. Primul ministru al guvernului român a mulțumit călduros pentru primirea și ospitalitatea prietenească acordată în tot timpul vizitei in Republica Irak.Primul ministru al Guvernului Republicii Socialiste România, Manea Mănescu, a invitat pe vicepreședintele Consiliului Comandamentului Revoluției al Republicii Irak, Saddam Hussein, să facă o vizită oficială de prietenie în România. Invitația a fost acceptată cu plăcere, data vizitei urmînd a fi stabilită pe cale diplomatică.Bagdad, 10 noiembrie 1976
★sincere salutări din partea fratelui nostru revoluționar, președintele Ahmed Hassan Al-Bakr, și a mea personal, salutul conducerii noastre de partid, împreună cu urările de noi succese în munca și activitatea sa pentru continua înflorire* și prosperitate a României, astfel incit să slujească pe mai departe interesele poporului dumneavoastră, consolidarea independenței naționale a țării sale, cauza dreptății și umanității în întreaga lume.

★Miercuri s-a încheiat vizita oficială de prietenie efectuată în Republica Irak de către primul ministru al Guvernului Republicii Socialiste România, tovarășul Manea Mănescu.La plecare, pe aeroportul din Bagdad, pavoazat cu drapelele de stat ale Republicii Socialiste România și Republicii Irak, tovarășul Manea Mănescu- a fost condus de tovarășul Saddam Hussein, vicepreședinte al Consiliului Comandamentului Revoluției, de Saadun Ghaidan, dr. Izzat Mustafa și Taha Yassin Ramadhan, membri ai Consiliului Comandamentului Revoluției, Saadoun Hammadi. ministrul afacerilor externe, alți membri ai guvernului, precum și alte înalte oficialități irakiene.Au fost prezenți șefii misiunilor diplomatice acreditați în Irak.După intonarea imnurilor de stat ale celor două țări, primul ministru al guvernului român și vicepreședintele Consiliului Comandamentului Revoluției au trecut in revistă garda de onoare, aliniată pe aeroport.
★La sosire, pe aeroportul Otopeni. primul ministru a fost intîmpinat de tovarășii Gheorghe Oprea. Mihai Marinescu, Angelo Miculescu, viceprim- miniștri, George Macovescu. ministrul afacerilor externe, și alți membri ai guvernului.A fost prezent însărcinatul cu afaceri ad-interim al Republicii Irak la București, Rafie Sharif Taka.(Agerpres)

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU 
Președintele Republicii Socialiste România

Am primit cu mare plăcere mesajul de felicitare pe care Excelența Voastră a binevoit să mi-1 adreseze cu prilejul celei de-a 53-a aniversări a Republicii Turcia.în numele poporului turc și al meu personal, țin să exprim Excelenței Voastre sincerele mele mulțumiri și cele mai bune urări pentru fericirea dumneavoastră personală, precum și pentru viitorul fericit al poporului român prieten.Sînt convins, de asemenea, că relațiile de prietenie, de cooperare ți de bună vecinătate dintre Turcia și România vor continua să se dezvolte în viitor, în interesul celor două țări ale noastre și al păcii mondiale.
FAHRI S. KORUTURK

Președintele Republicii Turcia

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste RomâniaDeosebit de mișcat de amabilul dumneavoastră mesaj de felicitare și de bunele urări transmise cu prilejul zilei mele de naștere, vă mulțumesc foarte sincer și, la rîndul meu, adresez cele mai bune urări pentru fericirea dumneavoastră personală și pentru întărirea și dezvoltarea relațiilor de prietenie și colaborare dintre popoarele celor două țări ale noastre.Cu înaltă considerație,

DIDIER RATSIRAKA
Președintele Republicii Democratice 

Madagascar

Lucrările Comisiei mixte guvernamentale de colaborare 
economică dintre România si R. D. GermanăIMiercuri dimineața au început în Capitală lucrările celei de-a VIII-a sesiuni a Comisiei mixte guvernamentale de colaborare economică dintre Republica Socialistă România și Republica Democrată Germană.Delegația română este condusă de Mihai Marinescu, viceprim-ministru al guvernului, președintele părții române în comisie, iar delegația R. D. Germane de dr. Gerhard Weiss, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, președintele părții R. D. Germane în comisie.
La Ambasada Uniunii Sovietice a avut loc

Inmînarea de înalte distincții ale U.R.S.S. 
unor oameni de știință româniMiercuri Ia amiază a avut loc, la Ambasada Uniunii Sovietice din București, ceremonia înminării de înalte distincții ale U.R.S.S. academicienilor Ion Ursu, președintele Consiliului Național pentru Știință și Tehnologie, și Șerban Țițeica, vicepreședinte al Academiei Republicii Socialiste România, precum și prof, univ. Alexandru Mihul pentru contribuția adusă la dezvoltarea cercetărilor de fizică atomică, teoretică și a particulelor elementare, precum și

Adunare cetățenească pentru desemnarea 
candidatului F. U. S. in vederea alegerii 

unui deputat în Marea Adunare NaționalăLa Casa de cultură din orașul Huedin a avut loc miercuri adunarea' cetățenească pentru depunerea candidaturii în vederea alegerilor parțiale care vor avea loc în circumscripția electorală nr. 9 din județul Cluj a Marii Adunări Naționale. La adunare au participat numeroși muncitori, țărani și intelectuali, români și maghiari, atît din localitate, cit și din comunele ce alcătuiesc circumscripția.în cadrul acestei adunări, din însărcinarea Consiliului Național al F.U.S., tovarășul Aurel Negucioiu, secretar al Comitetului județean ClujCronica
La Academia 

Gheorghiu" a avut dimineața \festivitatea cursului destinat cadrelor
„Ștefanloc miercuriînchiderii sindi-cale din țări africane, organizat de Consiliul Central al Uniunii Generale a Sindicatelor din România. Grigore Comartin, prorector al Academiei „Ștefan Gheorghiu", și Cornelia Filipaș, secretar al Consiliului Central al U.G.S.R., au adresat saluturi participanților, rele- vind importanța acestui curs pentru o mai bună cunoaștere reciprocă, pentru dezvoltarea relațiilor de prietenia și solidaritate militantă dintre oame-

De la Direcția generală 
a drumurilorDuipă cum informează Direcția generală a drumurilor, la 10 noiembrie a fost dată în folosință varianta de Ocolire a municipiului Pitești pentru autovehiculele care circulă in direcțiile București-autostradă, Slatina, Balș, Rîmnicu Vîlcea, Craiova și Timișoara. Prin această construcție s-a realizat o descongestionare a traficului din oraș, concomitent cu reducerea timpului de parcurs.în cursul acestui an, pentru îmbunătățirea circulației rutiere s-au construit peste 12 poduri și pasaje denivelate, au fost corectate unele curbe și pante periculoase, s-a extins sistemul de semnalizare reflectorizant pe noi artere. (Agerpres).

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 12, 

13 și 14 noiembrie. în fără : Cerul va 
fi variabil, mai mult acoperit. Vor că
dea ploi locale în vestul țării. In cele
lalte regiuni, burnițe și ploi izolate. 
Vîntul va sufla Slab pînă la moderat. 
Temperaturile minime vor fi cuprinse 
Intre 4 și 12 grade, mai coborîte în estul 
Transilvaniei, iar maximele între 6 și 
16 grade, local mai ridicate. Dimineața 
și seara se va produce ceață. In Bucu
rești ; Cerul va fi variabil, mai mult 
noros. Burnițe și ceață. Vînt în general 
slab. Temperatura ușor variabilă.

PRONOEXPRESNumerele extrase la tragerea din 10 noiembrie 1976 :Extragerea I : 26 44 33 17 38 1Extragerea a Il-a : 19 18 34 36 10Fond general de cîștiguri : 961 575 lei din care : 236 272 lei report.

Cu această ocazie se examinează activitatea de colaborare și cooperare economică dîntre cele două țări în spiritul indicațiilor și orientărilor date cu prilejul intîlnirilor și convorbirilor dintre tovarășii Nicolae Ceaușescu și Erich Honecker. De asemenea, se analizează desfășurarea schimburilor comerciale dintre România și R. D. Germană, precum și perspectivele de dezvoltare și diversificare a relațiilor bilaterale.La lucrările sesiunii participă membrii celor două delegații.

pentru aportul la promovarea colaborării tehnico-științifice dintre țările socialiste, .cu prilejul aniversării a 20 de ani de la crearea Institutului unificat de cercetări nucleare de la Dubna.Cu acest prilej, ambasadorul V. I. Drozdenko și acad. Ion Ursu au relevat cu satisfacție dezvoltarea colaborării științifice și tehnice, ca și în alte domenii, dintre cele două țări, a prieteniei dintre popoarele noastre.

al P.C.R., .vicepreședinte ăl Consiliului popular județean, a propus drept candidat al Frontului Unității Socialiste pentru această circumscripție pe tovarășul Mihai Marina, secretar al Comitetului județean Cluj al P.C.R. Participants ia adunare au susținut candidatura, anga- jindu-se ca, împreună cu toți locuitorii din circumscripție, să-și înfăptuiască în mod exemplar sarcinile ce le revin din planul economic, contribuind astfel la înfăptuirea politicii partidului de edificare a societăți' socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a României spre comunism.
zileinii muncii și sindicatele din România și Africa. în numele cursanților, Emmanuel K, Afrani, reprezentant al Organizației Unității Sindicale Africane, a mulțumit Academiei și Uniunii Generale a Sindicatelor pentru sprijinul acordat in formarea cadrelor sindicale din Africa, pentru posibilitatea de a efectua un rodnic schimb de experiență, de a cunoaște mai profund realitățile poporului român.în încheiere au fost înmînate participanților diplomele de absolvire a cursului.

★Ministrul afacerilor externe al Republicii Socialiste România, George Macovescu, a adresat o telegramă de felicitare ministrului afacerilor externe al Republicii Populare Angola. Jose Eduardo Dos Santos, cu prilejul primei aniversări a proclamării independenței de stat.
Directorul Diviziei popu

lației din cadrul Organizației Națiunilor Unite, Leon Tabah, aflat în vizită în țara noastră, a fost miercuri oaspetele Comisiei naționale de demografie, unde a purtat un dialog cu acad. Theodor Burghele, președintele comisiei, cu privire la schimbările pozitive aduse de Conferința Mondială a Populației, desfășurată la București în august 1974, în studierea problemelor demografice cu care se confruntă omenirea. De asemenea, oaspetele a prezentat la sediul Centrului Demografic O.N.U.-România din București conferința „Populația și dezvoltarea".(Agerpres)
Realizări ale meșteșugarilor dimbovițeniProdusele meșteșugarilor dîm- bovițeni au trecut de mult hotarele țării, fiind exoortate în 12 țări. La Moscova, New York, Paris sau Roma. în numeroase alte orașe ale lumii, la expoziții și tîrguri internaționale, iile brodate cu motive florale specifice zonei etnografice a văii Dîmboviței, fotele, covoarele înnodate realizate de cooperativa „Arta populară" pun în valoare folclorul și tradițiile locale, satisfac cerințele cumpărătorilor, în cele 10 luni ale anului, cooperatorii de la „Arta populară" au realizat peste prevederi o producție de 9 milioane lei.De bună apreciere se bucură, de asemenea, întreaga gamă de produse și servicii realizate de cooperativa „Progresul" din Tîr- goviște. Prin unitățile sale, cooperativa execută seturi de lenjerie pentru nou născuți și gar

SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ A REPUBLICII

POPULARE ANGOLA

Tovarășului dr. AGOSTINHO ANTONIO NETO
Președintele Mișcării Populare pentru Eliberarea Angolei, 

Președintele Republicii Populare Angola
LUANDAîmi face o deosebită plăcere ca, în numele poporului și guvernului român, al Partidului Comunist Român, precum și al meu personal, să vă adresez dumneavoastră, Mișcării Populare pentru Eliberarea Angolei, guvernului și poporului angolez prieten cele mai călduroase felicitări și cele mai cordiale urări cu prilejul primei aniversări a proclamării independenței Republicii Populare Angola.Poporul român, profund solidar cu lupta dreaptă a popoarelor pentru eliberare națională și socială, pentru afirmarea de sine stătătoare, pentru dreptul lor la o viață liberă și independentă, a salutat cu adîncă satisfacție proclamarea, la 11 noiembrie 1975, a independenței de stat a Angolei — eveniment de importanță istorică pentru destinele poporului țării dumneavoastră, încununare glorioasă a luptei sale eroice, plină de sacrificii, pentru Înlăturarea dominației coloniale, a practicilor neocolonialiste, a politicii de discriminare rasială și apartheid, pentru triumful idealurilor libertății și independentei naționale.Ne bucură în mod deosebit faptul că prietenia și solidaritatea româno- angoleză, care s-au manifestat activ în perioada luptei de eliberare a poporului dumneavoastră, au cunoscut și cunosc, în noile condiții ale cuceririi independenței, o evoluție favorabilă ambelor noastre țări, în spiritul convorbirilor pe care le-am avut la București, al documentelor încheiate cu acest prilej.Avem convingerea fermă că, prin eforturi comune pentru găsirea de noi căi și mijloace de adîncire a colaborării bilaterale pe diverse planuri, bunele relații de prietenie și solidaritate dintre Republica Socialistă România și Republica Populară Angola, dintre Partidul Comunist Român și Mișcarea Populară pentru Eliberarea Angolei se vor extinde tot mai mult, în folosul deplin al celor două popoare, al cauzei edificării unei noi ordini economice și politice internaționale, al făuririi unei lumi mai bune și mai drepte.Cu prilejul acestei aniversări, urăm din toată inima poporului angolez prieten noi și mari realizări, mult succes în eforturile sale de consolidare a independenței naționale, de înaintare a țării pe calea progresului economic și social, de făurire a unei vieți libere și fericite.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general 

al Partidului Comunist Român, 
Președintele Republicii Socialiste România

Tovarășului LOPO DO NASCIMENTO
Prim-ministru al Guvernului Republicii Populare Angola

LUANDAPrima aniversare a proclamării Independenței de stat îmi oferă plăcuta ocazie ca, în numele poporului și al guvernului român, precum și al meu personal, să vă transmit cele mai călduroase felicitări, sincere urări de sănătate și fericire personală, de prosperitate poporului prieten angolez.îmi exprim încrederea că bunele relații de prietenie și solidaritate stabilite între popoarele și țările noastre vor cunoaște, și în continuare, o puternică dezvoltare, spre binele lor reciproc, al cauzei păcii și colaborării internaționale.
MANEA MĂNESCU

Prim-ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România

Sosirea ia Luanda a delegației 
de partid si guvernamentale româneANGOLA 10 (Agerpres). — Miercuri a sosit la Luanda delegația de partid și guvernamentală a Republicii Socialiste România, condusă de tovarășul Ion Ioniță, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., viceprim-ministru al guvernului, care participă la festivitățile prilejuite de prima aniversare a proclamării independenței Republicii Populare Angola.
A

m -Klirtc m n • mngola anului I
însemnări de călătorie

In aceste zile, cind se împlinește un an de la dobindirea indepen
denței Angolei, in noul stat liber din Africa domnește o atmosferă de pu
ternică efervescență politică, sub dublul semn — atît al aniversării, cit 
și al importantelor hotăriri adoptate la Plenara din octombrie a Comi
tetului Central al Mișcării Populare pentru Eliberarea Angolei 
(M.P.L.A.), care, reafirmând opțiunea construirii unei societăți socialiste 
in Angola, subliniază ca sarcină fundamentală a momentului de față 
crearea unui partid muncitoresc, menit să conducă întreaga operă de 
edificare a socialismului. Crearea unui asemenea partid va încununa 
un proces inițiat încă în timpul luptei pentru neatîrnare.Toți factorii de răspundere din M.P.L.A. și aparatul de stat, din conducerea sindicatelor, a organizațiilor obștești, de tineret și femei desfășoară — după cum ne-a relevat o călătorie în Angola, in prima parte a anului — o intensă muncă politică, prin Contacte directe cu poporul. A- dunările din întreprinderi industriale, din școli, unități militare sau de la sate constituie, înainte de toate, un prilej de a expune linia politică a M.P.L.A. și, concomitent, de a asculta părerile participanților, problemele ridicate de ei în legătură cu mersul treburilor în colectivul respectiv, propuneri de îmbunătățire a activității.în general, dialogul direct între militanții politici și masele populare, consultarea lor asupra celor mai diverse aspecte ale muncii și traiului capătă aici o valoare cu atît mai mare cu cit imensa majoritate a angolezilor n-a cunoscut, vreme de secole, altă condiție decît aceea de masă asuprită, a cărei părere nu-1 putea interesa pe stăpîni.Paralel cu eforturile pentru crearea unor structuri politice înaintate sînt elaborate în același timp planuri de perspectivă privind reorganizarea vieții economice, care mai purta amprenta nefastă a dominației monopolurilor. Or, potențialul economic al țării este imens. Ea dispune, practic, de întreaga gamă a mineralelor prosperității industriale : mari zăcăminte de cupru, fier, uraniu, mangan, fosfați, cărbune, mică, sulf și multe altele, dar mai ales petrol și diamante, nu- mărîndu-se între principalii producători ai lumii. Reintrate acum în patrimoniul poporului angolez, toate I aceste resurse înlesnesc țării iniție- | rea unui proces de dezvoltare ra-

nituri complete de lenjerie, confecții, tricotaje pentru bărbați și femei, mobilă sculptată in linii moderne sau cu specific local, potrivit comenzilor sosite de la beneficiari. în cadrul uniunii județene, cooperativa „Progresul" ocupă un lop fruntaș. In cele 10 luni ale acestui an, cooperatorii de aici au produs pentru fondul pieței mărfuri în valoare de 14 milioane lei, iar prestările de servicii s-au ridicat pe aceeași perioadă la aproape 6 milioane Iei. Din paiul de sorg și din diferite deșeuri, cooperativa realizează o variată gamă de ambalaje, mături, perii, car- tonaje etc. Pentru o. mai mare operativitate în primirea și executarea comenzilor, unitățile cooperației meșteșugărești din județul Dîmbovița și-au organizat dispecerate și case de comenzi. (Constantin Soci).

La sosire, delegația a fost întîmpi- nată de Ludo Lara, secretar al Biroului Politic al M.P.L.A., Jose E- duardo dos Santos, membru al Biroului Politic al M.P.L.A., ministrul relațiilor externe, Erminio Escorcio, Manuel Pacavira, membri ai C.C. al M.P.L.A., alte persoane oficiale.Au fost prezenți ambasadorul Republicii Socialiste România la Luanda, Ion Moraru, precum și membri ai ambasadei.~----------- —r-.,—, 
■- . rt/Tr/n . ' Ci — , 3 * • b

pidă, de recuperare intr-un termen mai scurt a înapoierii în care a fost menținută sub colonialism.Pentru un ziarist român, martor al unor secvențe din cronica vie a renașterii angoleze, nu poate fi decît prilej de bucurie să audă, și în acest colț îndepărtat al Africii australe, referiri pline de căldură la adresa României socialiste, în discuțiile avute cu factori de răspundere angolezi, aceștia au ținut să evoce relațiile de solidaritate dintre P.C.R. și M.P.L.A., dintre popoarele noastre, sprijinul consecvent și multilateral acordat de România luptei de eliberare a poporului angolez, faptul că prietenia și colaborarea româno-angoleză au largi perspective de dezvoltare.Referindu-se la mesajul adresat de tovarășul Nicolae Ceaușescu Conferinței internaționale de la Luanda de solidaritate cu lupta poporului angolez — mesaj în care erau reafirmate poziția principială a țării noastre, hotărîrea poporului român de a acorda întregul său sprijin luptei poporului angolez pentru dezvoltare economico-socială independentă •— Jose Congo Sebastiăo das Dores, comisarul provinciei Cuanza-Norte, membru al Consiliului Revoluției, nc-a declarat : „Sentimentele noas
tre de recunoștință față de România 
socialistă și poporul ei sînt pe 
deplin justificate, acum ca și în tre
cut. Noi nu uităm că de-a lungul 
luptei noastre de eliberare națională 
ne-am bucurat de ajutorul frățesc al 
țării dumneavoastră. Sintem bucuroși 
că România înțelege să ne ajute în 
continuare, pentru ca noi să putem 
edifica o Angolă prosperă".

„Relațiile noastre cu Romănia 
au fost cimentate in cursul luptei de 
eliberare, cind am primit din țara 
dumneavoastră un prețios ajutor 
material și moral. Avem baze Opti
me pentru a consolida și lărgi ra
porturile noastre în această fază a 
reconstrucției Angolei" — spunea, Ia rîndul său, ministrul informațiilor, Joăo Felipe Martins.Interesul pentru România se manifestă aici sub cele mai diverse forme. Interlocutori din sfera economică menționează frecvent experiența și prestigiul românesc în industria petrolului și în alte ramuri economice, apreciază faptul că mulți tineri angolezi studiază în România. 
„Romănia, țară care a luptat ea în
săși timp de secole pentru liberta
tea sa, își manifestă, și în aceste 
noi condiții, solidaritatea în fapte cu 
poporul angolez, care, sub ferma 
conducere a M.P.L.A., pășește cu 
hotărire pe calea construcției națio
nale" — scria recent cotidianul „Dia- rio de Luanda".Angola eroică își îndreaptă toate energiile descătușate spre frontul muncii pașnice. Nici lipsa de cadre calificate, nici atîtea alte greutăți întimpinate la acest început de drum nu pot zdruncina voința poporului angolez de a-și clădi un viitor fericit.

Vasile OROS
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România, împreună cu alte 34 de state, 
propune să fie convocată

O sesiune extraordinară
a Adunării Generale a O.N.U.

în problemele dezarmării
NAȚIUNILE UNITE. (De la corespondentul nostru) : ROMANIA, Împreună cu alte 34 de state membre ale O.N.U., a prezentat Comitetului pentru problemele politice și de securitate un proiect de rezoluție prin care se cere CONVOCAREA UNEI SESIUNI EXTRAORDINARE A ADUNĂRII GENERALE A ORGANIZAȚIEI NAȚIUNILOR UNITE ÎN MAI—IUNIE 1978. CONSACRATA EXCLUSIV PROBLEMEI DEZARMĂRII. GENERALE ȘI TOTALE. Documentul recomandă formarea unui comitet din 35 de state pentru a pregăti această importantă sesiune. Statele membre ale organizației sint invitate să comunice secretarului general al O.N.U. sugestiile și propunerile lor în legătură cu ordinea de zi a celei de-a VlII-a sesiuni extraordinare a Adunării Generale.

în interesul eliminării dezechilibrului și inechităților 

dintre națiuni

Tara noastră se pronunță pentru extinderea cooperării 
lehnico-științificeLuind cuvintul în Comitetul pentru problemele economice al Adunării Generale care dezbate punctul „Activitățile operaționale pentru dez- vditațe", reprezentantul țării noastre a declarat că sprijinul constant acordat P.N.U.D. de România pornește de la convingerea că organizația poate și trebuie să joace un rol tot mai important în ansamblul activităților Națiunilor Unite destinate instaurării unei noi ordini economice internaționale, eliminării dezechilibrelor și inechității dintre națiuni. In opinia României, a spus vorbitorul, P.N.U.D. trebuie să-și intensifice e- farturile pentru lichidarea subdezvol

Solidaritate cu lupta patrioților 
sud-africaniPlenara Adunării Generale a O.N.U. a adoptat 10 proiecte de rezoluții — la 4 dintre acestea fiind coautoare și România — referitoare la politica de apartheid a guvernului Africii de Sud și la căile și mijloacele necesare combaterii acestei politici inumane, calificată drept o crimă împotriva umanității. Două dintre rezoluții, adoptate prin consens, condamnă represiunile dezlănțuite de regimul rasist contra poporului oprimat al Africii de Sud și altor oponenți ai politicii de apartheid și reafirmă solidaritatea statelor membre ale O.N.U. cu lupta justă pentru libertate a patrioților sud-africani. Rezoluțiile cer eliberarea necondiționată a tuturor 

tării și decalajelor economice existente între state prin accelerarea transferului de tehnologie spre țările beneficiare.Vorbitorul a relevat contribuția țării noastre la formarea de specialiști proveniți din țările recent eliberate, în baza unor programe complexe. Subliniind importanța deosebită pe care o acordă România cooperării tehnice între statele in curs de dezvoltare, reprezentantul țării noastre s-a pronunțat în favoarea elaborării de către P.N.U.D. și instituțiile specializate a unui plan de acțiune detaliat privind extinderea cooperării între țările în curs de dezvoltare.

deținuților politici și cheamă statele să contribuie la Fondul Națiunilor Unite pentru acordarea de asistență victimelor apartheidului și discriminării rasiale.Una din rezoluții cheamă Consiliul de Securitate să impună un embargo total asupra livrărilor de arme, muniții și echipament militar către regimul din Pretoria — document adoptat cu 110 voturi, 8 contra și 20 de abțineri. Același număr de voturi a întrunit și proiectul de rezoluție prin care se proclamă colaborarea economică cu Africa de Sud drept un act ostil împotriva poporului oprimat al acestei țări și o sfidare a Națiunilor Unite.

REUNIUNEA U. N. E. S. C. O. PRECONIZEAZĂ ;

„0 parte din resursele consacrate 
înarmărilor să fie transferate 

scopurilor educative"NAIROBI. — Directorul general'al U.N.E.S.C.O., Amadou Mahtar M’Bow, a cerut statelor membre să pună la dispoziția U.N.E.S.C.O. „o parte din resursele consacrate în prezent înar- mării“. Vorbind la încheierea dezbaterilor generale din cadrul celei de-a XlX-a Conferințe generale a organizației., directorul general a subliniat că pentru realizarea unor programe și. pe cit este posibil, a unor acțiuni comune servind cauza umanității în domeniul de competentă al U.N.E.S.C.O. trebuie rezervată o parte din resursele consacrate în prezent acumulării de armamente distrugătoare...De pildă, a pune la dispoziția U.N.E.S.C.O. fondurile corespunzătoare costului unui bombardier modern ar fi, din partea statelor membre care ar lua această inițiativă, un gest simbolic și. in același timp, ar constitui un ajutor direct dat cauzei cooperării internaționale în materie
Cererea formulată de directorul 

general al U.N.E.S.C.O. atestă din 
nou caracterul de stringentă ac
tualitate al propunerilor avansate 
de România la sesiunea de anul 
trecut a O.N.U. în legătură cu 
dezarmarea. După cum este știut, 
țara noastră a sugerat reducerea 
cu cel puțin 10 la sută a bugete
lor militare ale statelor si a pro
pus ca jumătate din sumele astfel 
economisite să fie transferate la 
dispoziția unui fond de dezvoltare

EVOLUȚIA SITUAȚIEI DIN LIBAN
• „Solidaritatea poporului libanez — garanția reală a suverani

tății țării" ® A început deminarea drumurilorIntr-un comunicat comun dat publicității la Beirut, Falangele libaneze și Partidul Național Liberal, conduse de Pierre Gemayel și, respectiv, Camille Chamoun, adresează populației Libanului chemarea „de a se solidariza pentru a permite aplicarea planului de pace". „Solidaritatea poporului libanez reprezintă garanția reală a suveranității și independenței țării" — se arată în comunicat, care relevă, în continuare, că „interesul suprem al Libanului cere respectarea a- cordurilor de la Riad și Cairo pentru a se facilita aplicarea planului de pace".în același spirit, într-un ordin de zi adresat ofițerilor și soldaților care fac parte din Forțele arabe de descurajare, colonelul libanez Ahmed El Hajj, comandantul acestor forțe, le-a cerut să acționeze cu fermitate pentru reinstaurarea păcii în Liban.într-un alt comunicat, colonelul Ahmed El Hajj a precizat că misiunea primită de forțele arabe de 

de educație, știință, cultură și informare" — a subliniat el.Evocînd apoi problemă informațiilor și a dezechilibrului în acest domeniu între statele industrializate și cele in curs de dezvoltare, directorul general al U.N.E.S.C.O. a subliniat „necesitatea urgentă de a ajuta țările în curs de dezvoltare să-și întărească propriile mijloace de comunicare și să organizeze sisteme mai bine adaptate de schimburi, atît între țările lumii a treia, cit și intre acestea și statele dezvoltate din punct de vedere industrial".Oratorul și-a exprimat satisfacț’a față de faptul că „aproape în totalitatea lor, statele membre sînt conștiente de necesitatea ca organizația să contribuie în cea mai mare măsură în care este posibil, în domeniile sale de competență, la instaurarea unei noi ordini internaționale, mai echitabile".
in sprijinul țărilor rămase in 
urmă. Totodată, în propunerile 
sale cu privire la instaurarea unei 
noi ordini economice internațio
nale România a sugerat constitui
rea unui fond special pentru burse, 
administrat de U.N.E.S.C.O., la care 
să contribuie, in primul rind, ță
rile dezvoltate din punct de ve
dere economic si cărora, după cum 
este bine știut, le revine pon
derea principală in fabuloasele 
fonduri risipite pentru înarmări.

descurajare este aceea de a pune capăt luptelor, obligindu-i pc combatanți să se retragă pe pozițiile pe care le ocupau Ia data de 13 aprilie 1975, cînd s-a declanșat conflictul.Pe de altă parte, unități de tancuri, făcînd parte din forțele arabe de menținere a păcii în Liban,, au intrat în funcțiune, desfășurîndu-se de-a lungul principalei șosele Beirut — Damasc, anunță agenția Reuter. Echipe speciale de militari deminează drumul, iar în spatele lor se deplasează un buldozer pentru a curăța șoseaua de baricadele instalate în timpul luptelor. Urmează apoi o coloană de tancuri și de autocamioane. Se face apel la libanezii înarmați, precum și la populație, să nu creeze dificultăți forțelor de menținere a păcii.Coloanele de. blindate au intrat ieri in suburbiile Beirutului, pentru a face joncțiunea cu alte unități ale forței arabe, dislocate pe linia de front de lingă aeroportul orașului.

Semnarea declarației 
comune sovieto-poloneMOSCOVA 10 (Agerpres). — La Moscova s-au încheiat miercuri convorbirile oficiale dintre delegațiile de. partid și guvernamențale sovietică și polonă. Părțile au discutat probleme de interes comun și au e- fectuat un schimb de păreri asupra situației internaționale actuale, o a- tenție deosebită fiind acordată problemelor europene — relatează agenția T.A.S.S.în aceeași zi, L. I. Brejnev și E. Gierek au semnat, la Kremlin, declarația comună „Pentru continua dezvoltare a colaborării multilaterale dintre Uniunea Sovietică și Republica Populară Polonă, pentru întărirea prieteniei dintre popoarele sovietic și polonez".
BELGRAD

Evoluția structurii Uniunii 
Comuniștilor din IugoslaviaBELGRAD. — Corespondentul nostru transmite: întrunit sub președinția lui Stane Dolanț, Comitetul Executiv al Prezidiului C.C. al Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia a analizat evoluția structurii U.C.I. în 1975 și în prima jumătate a anului 1976. constatînd că în a- ceastă perioadă a continuat tendința creșterii permanente a numărului de membri ai U.C.I., tendință începută de la cea de-a 21-a ședință a Prezidiului U.C.I. în 1975 au fost primiți 156 650 membri noi, iar în prima jumătate a acestui an — 105 724. în prezent, Uniunea Comuniștilor din Iugoslavia are un efectiv de 1 400 000 de membri, ceea ce reprezintă cel mai mare număr din perioada postbelică. A crescut numărul de membri din rîndul muncitorilor angajați direct în producție, astfel îneît muncitorii alcătuiesc, în prezent, grupul social cel mai numeros în Uniunea Comuniștilor.

PROTESTUL UNOR 
PARTIDE COMUNISTE 

DIN ȚĂRI 
VEST-EUROPENEOpt partide comuniste din țări -membre ale C.E.E. (R. F. Germania, Belgia, Danemarca, Franța, Marea Britanie, Irlanda, Italia și Luxemburg) au dat publicității o declarație în care protestează împotriva „anchetelor care se desfășoară în prezent asupra opiniilor și relațiilor politice ale funcționarilor comunității" — informează agenția France Presse. Documentul apreciază că asemenea procedee constituie un adevărat atentat la adresa inviolabilității vieții particulare, libertății de opinie, exprimare și asociere.

VIZITA DELEGAȚIEI MILITARE ROMANE IN U.R.S.S.MOSCOVA 10 — Corespondentul Agerpres transmite : Continuindu-și vizita oficială de prietenie în Uniunea Sovietică, tovarășul general-co- lonel Ion Coman, ministrul apărării naționale al Republicii Socialiste România, împreună cu membrii delegației militare române, a fost, miercuri, oaspete al unor unități militare. din jurul Moscovei. Ministrul român a fost însoțit de general de armată I. G. Pavlovski, locțiitor al ministrului apărării al U.R.S.S., comandantul trupelor de uscat.Au luat parte, de asemenea, Gheorghe Badrus, ambasadorul României în Uniunea Sovietică, și general-maior Gheorghe Dinculescu, atașatul militar, aero și naval al țării noastre la Moscova.La garnizoana militară Kubinka oaspeții au fost întîmpinați de P. S. Kutahov, locțiitor al ministrului apărării al U.R.S.S., comandantul forțelor aeriene militare, și au asistat la o demonstrație de zbor.
Intîlniri ale delegației de activiști ai P.C.R. 

în R.P.D. CoreeanăPHENIAN 10 (Agerpres). — O delegație de activiști ai Partidului Comunist Român, condusă de Gheorghe Tănase, membru al C.C. al P.C.R., prim-secretar al Comitetului județean Vaslui al P.C.R., a făcut o vizită pentru schimb de experiență în R.P.D. Coreeană la invitația C.C. al Partidului Muncii din Coreea. Delegația a avut întîlniri și convor
FOTO-ACTUALITATE

La cnemarea celor trei mari centrale sindicale italiene — C.G.I.L., C.I.S.L. 
și U.I.L. — care revendică o politică echitabilă de utilizare a forței de 
muncă și de dezvoltare economică a țării, aproximativ 1 milion de sa- 
lariați din toate ramurile de activitate din Roma au participat miercuri 

la o grevă

în continuare a fost vizitată Divizia de gardă de infanterie moto „Tamanskaia" — „M. I. Kalinin".La casa ofițerilor din garnizoană a avut loc o intîlnire cu ofițeri și soldați ai diviziei de gardă. Luînd cuvintul, ministrul român al apărării naționale a subliniat hotărirea tuturor ostașilor români de a fi scut de nădejde âl cuceririlor revoluționare ale poporului nostru, de a participa activ la nobilele eforturi ale întregii națiuni pentru edificarea societății socialiste multilateral dezvoltate pe pămîntul României.
. ★în aceeași zi, general-colonel Ion Coman, membru supleant al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., ministrul apărării naționale al Republicii Socialiste România, a oferit un dineu în onoarea 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.

biri cu cadre de conducere de la C.C. al P.M. din Coreea și Comitetul pentru agricultură, cu alte cadre de partid și de stat și a vizitat obiective economice și social-culturale din Phenian și regiunea Hamghiongul de sud. La încheierea vizitei, delegația a fost primită de tovarășul long Hiăng Săp, membru al Comitetului Politic, secretar al C.C. al P.M. din Coreea.

Convorbiri româno-sue- 
deze. Basile Gliga, adjunct al ministrului afacerilor externe, a fost primit de ministrul de externe al Suediei, Karin Soeder, și a avut convorbiri cu secretarul general al Ministerului suedez de Externe, S. As- trom, și cu secretarul de stat din Ministerul Comerțului, J. Norden- falk. Convorbirile s-au referit la dezvoltarea relațiilor de colaborare dintre cele două țări bleme internaționale mun. și la unele pro- de interes co-

Președintele Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S.,Alcksci Kosîghin, l-a primit, pe Abou Bakr Younes Jaber, membru al Consiliului Comandamentului Revoluției, comandantul general al forțelor armate din Libia, care i-a transmis un mesaj din partea lui Moammer El Geddafi, președintele Consiliului Comandamentului Revoluției din Libia. Au fost discutate probleme ale extinderii colaborării dintre cele două țări.

Experiența „Viking"
.Prima fază a pro

gramului „Viking" de 
explorare a planetei 
Marte urmează să se 
încheie în aceste zile, 
fără a se fi putut răs
punde încă la întreba
rea dacă există sau nu 
forme de viață biolo
gică pe „planeta rosie“- 

După aproape patru 
luni de la amortizarea 
sondei „Viking-l" și la 
două luni și jumătate 
după cea a gemenei 
sale „Viking-2", comu
nicațiile cu centrele de 
urmărire de pe Pămint 
vor fi întrerupte timp 
de o lună, deoarece 
Marte va intra in „spa
tele Soarelui", în ra
port. cu Pămintul.

Savanții însărcinați

cu examinarea infor
mațiilor transmise de 
aparatura celor două - 
sonde au declarat, in 
cadrul unei conferințe 
de presă, că este incă 
imposibil să se afirme 
cu certitudine dacă pe 
Marte există sau nu 
forme 
ciuda

de viață. In 
acestei incer

titudini, a subliniat 
expertul american 
Karl Sagan, programul 
„Viking" a constituit 
un succes care a re
voluționat cunoștințele 
despre Marte. El a 
atras atenția că datele 
transmise de sondele 
americane au demon
strat că . pe „planeta 
roșie" există „toate 
condițiile necesare, dar

agențiile de presă transmit
Prima sesiune a Adunării 

Federale a R. S. Cehoslova- 
0g^ formată în urma alegerilor din 22 și 23 octombrie anul acesta, a avut loc la Praga. La propunerea C.C. al P.C.C. și a C.C. al Frontului Național din Cehoslovacia. Alois Indra, membru al Prezidiului C.C. al P.C.C., a fost reales in funcția de președinte al Adunării Federale. Au avut loc, de asemenea, ședințe separate, în cadrul cărora au fost realeși Vaclav David ca președinte al Camerei Poporului și Dalibor Hanes ca președinte al Camerei Națiunilor.

într-o declarație dată pu
blicității la Luanda, Mi?carea Populară pentru Eliberarea Angolei (M.P.L.A.) arată că reacțiunea internă este sprijinită în această țară de cercurile imperialiste, care organi-

se apropie de sfirșit
nu si în mod automat 
suficiente, pentru a- 
pariția vieții". Aceste 
informații au permis, 
de asemenea, să se 
constate prezența a- 
zotului si să se apre
cieze existența in 
alte perioade a apei 
la suprafața solului 
marțian. Apa ar fi pro
vocat astfel, 
supune, si 
cunoscutelor

In viitor, 
experții N.A.S.A., ex
plorarea lui Marte va 
trebui să fie făcută cu 
ajutorul unor sonde 
dotate cu mici jeepuri 
automate, care să asi
gure deplasarea insta
lațiilor de cercetare 
si in zone acciden
tate. 

se pre- 
formarea 
„canale", 
apreciază

■ ■ i ■ ■

zează instruirea unor bande de sabotori strecurate în Angola pentru a mina căile rutiere și a comite diferite alte acțiuni diversioniste. Poporul angolez și forțele sale armate vor da riposta cuvenită tuturor uneltirilor forțelor imperialiste și ale complicilor lor îndreptate împotriva independenței Republicii Populare Angola — se subliniază in declarație.
Numirea președintelui Re

publicii Burundi, Colonelul Jean-Baptiste Bagaza a fost numit marți președinte al Republicii Burundi de către Consiliul suprem revoluționar constituit după lovitura de stat militară de la 1 noiembrie — informează agențiile T.A.S.S., France Presse și A.F.P.
Premierul Greciei, constantin Karamanlis, își începe astăzi vizita oficială în Belgia, prima etapă a turneului său vest-european în cadrul căruia va mai vizita Franța și Austria. Convorbirile pe care le va purta în cele trei capitale vor fi consacrate, apreciază agenția Reuter, situației generale pe continentul european și progreselor înregistrate. în cadrul negocierilor pentru admiterea Greciei în Piața comună.
Avansează „Reunifica- 

rea” Un nou tronson cale rată, în lungime de 66 kilometri, a fost deschis traficului, în cadrul rețelei feroviare „Reunificarea" care va lega Hanoiul de orașul Ho Și Min. Noua porțiune de cale ferată se află între localitățile Vinh și Huong Pho. Numeroase dificultăți au fost învinse în construirea tronsonului, fiind instalate 14 poduri cu o lungime totală de 1 234 metri : de asemenea, au fost deplasate 200 000 tone pămint.
Circa 500 000 de munci

tori de culoare din Rhode- gjjj lucrează în condiții asemănă-- toare celor care au existat în timpul sclavagismului, se arată într-un ra

port înaintat O.N.U. de Comisia internațională a juriștilor. Printre aceștia sînt, în primul rînd, muncitorii din fermele agricole, minerii, precum și cei care lucrează ca servitori ai albilor, deoarece relațiile dintre ei și patroni sint aprobată in reglementate de o lege urmă , cu 75 de ani.
Noul guvern egiptean, condus de premierul Mamdouh Salem, a depus miercuri jurămîntul in fața președintelui Anwar EI Sadat. După ceremonie, guvernul, format din 31 de membri, s-a întrunit la palatul prezidențial Abdin în cadrul primei salejședințe, desfășurată subpreședinția șefului statului, Anwar El Sadat, care a definit principalele sarcini ale noului cabinet.
Guvernul japonez a conv°- cat pentru vineri o reuniune a Consiliului ministerial pentru probleme economice, în vederea adoptării unui pachet de măsuri menite să contribuie la stimularea activității economice. relatează agenția Kyodo. Decizia a fost adoptată în cadrul unei ședințe a cabinetului nipon condusă de premierul Takeo Miki, care a examinat un raport asupra condițiilor economice interne elaborat de Agenția pentru planificare economică.

VOCEA SAVANȚILOR 
SPANIOLIAcademia regală a Spaniei a cerut autorităților să pună capăt amenințărilor la care sint supuși membrii săi din partea grupurilor de dreapta, precum și pedepsirea autorilor acestor acte — transmite agenția Associated Press. într-o notă adresată guvernului, forul științific spaniol relevă că cel puțin patru dintre membrii săi au fost amenințați pentru opiniile lor apreciate ca „liberale". Printre aceștia se află romancierul Camilo Jose Cela și dramaturgul Antonio Bueno Vallejo.

WS * Whotare in- cel de-al AsociațieiDelegațiile de peste vitate la Roma la VIII-lea Congres al Naționale a Partizanilor Italieni (A.N.P.I.) au participat la un simpozion internațional consacrat problemelor securității în Europa și în zona Mediterană. Tovarășul Nicolae Guină, președintele Comitetului național al foștilor luptători antifasciști, a relevat in cuvintul său în cadrul simpozionului atenția deosebită pe care o acordă țara noastră problemelor securității pe continentul european, înfăptuirii unor măsuri concrete și e- ficace de dezarmare.
0 nouă intîlnire între de' legațiile U.R.S.S. și S.U.A. în cadrul tratativelor sovieto-americane privind limitarea înarmărilor strategice ofensive a avut loc la Geneva, a- nunță agenția T.A.S.S.
Lucrările reuniunii anua- 

Jg a Consiliului comercial anglo-iu- goslav au început la Londra. în cadrul întrunirii — transmite agenția Taniug — se va proceda la o examinare cuprinzătoare a posibilităților de lărgire a schimburilor comerciale dintre cele două țări. Vor fi analizate, de asemenea, noi forme de cooperare în domeniile științific, financiar și cultural.
Guvernul R.F.G.a adoptat un „plan special de luptă pe termen lung împotriva șomajului". Se prevede deblocarea a 430 milioane mărci, care — potrivit declarației ministrului muncii, Walter Arendt — ar urma să permită reintegrarea în producție a circa 200 000 de șomeri ce și-au pierdut locurile de muncă cu peste șase luni în urmă, din totalul de 943 000 șomeri din R.F.G.
Profituri. Primele n°uă iuni ale acestui an profiturile realizate de 25 din cele mai mari companii petroliere din Statele Unite au fost estimate la 8.6 miliarde dolari, depășind cu 17 la sută pe cele înregistrate în perioada corespunzătoare a anului trecut — se arată într-un raport al Institutului american al petrolului.

Pemeridianele latino-americane

Imperativul instaurării unei noi ordini 
economice internaționalePublicația „Gazeta Mercantil", care apare la Sao Paulo, scria, pe un ton de alarmă, că in ultimele luni s-a accentuat deteriorarea raporturilor între prețurile produselor importate și ale celor exportate de țările latino-americane. Acest fapt este valabil — arăta ziarul citat — chiar dacă se ia in considerație, in mod izolat, numai sectorul ma-' teriilor prime.Acest proces de deteriorare a termenilor de schimb, combinat cu o flagrantă fluctuație a prețurilor, începută încă în anul 1974, s-a accentuat puternic în 1975, cînd, după cum se știe, criza din țările capitaliste industrializate a provocat o reducere a cererii și o cădere a prețurilor la multe produse de bază. Potrivit calculelor cuprinse într-un raport C.E.P.A.L. (Comisia economică pentru America Latină), în perioada scurtă la care ne referim volumul mărfurilor exportate de țările latino-americane s-a redus cu peste 4 la sută, iar prețurile acestora au scăzut cu 7 la sută, ambii factori ducînd la o diminuare de 11 la sută a valorii totale a exporturilor. Simultan, prețul produselor importate de aceste țări s-a majorat cu 7 la sută, volumul a- cestora trebuind și el să fie redus cu 3 la sută. Din toate acestea a rezultat o deteriorare a termenilor de schimb cu 16 la sută și diminuarea puterii de cumpărare a țărilor latino-americane cu peste 20 la sută. Intre anii 1974—1975, deficitul comercial a sporit cu peste 530 la sută, deficit care a dus la secătuirea rezervelor valutare și la contractarea de noi împrumuturi de natură să îngroașe datoria publică, și așa mare, a acestor țări.Toate aceste fenomene nocive sînt consecința directă a faptului că economiile țărilor respective sint slab dezvoltate, în multe cazuri fiind bazate în principal pe unul sau două produse de bază și, prin urmare, supuse oscilațiilor pieței, deseori determinate de interesele marilor monopoluri din țările pu

ternic Industrializate. Este lesne de înțeles că aceste fenomene aii efecte din cele mai negative, frinind procesele de dezvoltare >‘n care sînt angajate multe din țările din această zonă.Tocmai de aici interesul lor vital în înlocuirea vechii ordini economice cu o ordine economică nouă, echitabilă, avind ca unul din obiectivele primordiale statornicirea unui raport just între prețurile materiilor prime și cele ale produselor industrializate.Pentru realizarea acestui obiectiv, statele latino-americane acționează, în ultima vreme, tot mai hbtărît și sub cele mai diferite forme. în cadrul O.N.U., al organismelor sale ca, de pildă, U.N.C.T.A.D., statele latino-americane, ca țări aparținînd „Grupului celor 77", au adus o contribuție importantă la elaborarea documentelor fundamentale privind noua ordine economică internațională. La recenta reuniune ministerială SiE.L.A., ele și-au exprimat ferm hotărirea de a acționa pentru un larg comerț internațional, fără restricții, discriminări și constrîngeri de orice fel, în cadrul căruia să se asigure un raport echitabil de schimb, accesul neîngrădit la cuceririle științei și tehnologiei moderne. Cunoaște o revitalizare „Pactul Andin", creat în scopul de a se intensifica colaborarea pe plan regional între țările participante. Totodată, țările latino-americane își lărgesc și diversifică legăturile cu state de pe alte continente, fără deosebire de orînduire socială. în acest context, poate fi evidențiat cu satisfacție cursul ascendent al relațiilor economice bazate pe egalitate și avantaj reciproc, dintre România și țările Americii Latine, puternic legate prin interesul comun al înaintării pe calea progresului și conlucrînd pentru instaurarea noii ordini economice internaționale.
V. PAUNESCU

Rio de Janeiro

• CU TRAMVAIUL, 
PRIN ÎMPĂRĂȚIA SUB
TERANĂ. în nord-vestul Iugoslaviei există una din cele mai mari peșteri din lume. în lungime de 21,5 kilometri, peștera a fost deschisă turismului încă din 1819. întrucît parcurgerea ei ar necesita prea mult•timp, au fost amenajate, pe a- riumite distanțe, linii de micro- tramvaie electrice. Peștera a- trage anual un mare număr de turiști dornici să admire stalactitele șl stalagmitele de o rară frumusețe.

• CERCETĂRI PRE
VENTIVE ÎN DOMENIUL 
VIRUSOLOGIEI. Cercetă

torii în domeniul mlcrobiologiei se tem de posibila apariție a unui nou virus gripal, împotriva căruia vaccinurile existente ar rămîne neputincioase — informează revista „Science et Avenir". Există părerea că porcii și păsările sînt posibili purtători ai primejdiosului virus, mai ales după apariția mai multor cazuri de gripă porcină în S.U.A. Se pare că virusul gripei a trecut, inițial, de la om la animal, căpătînd în acest fel o rezistență sporită. Specialiștii se tem mai ales de „recombinarea genetică" a acestui virus cu alți viruși gripali. Cercetările lor vizează izolarea noului virus, pentru a deschide astfel calea prevenirii din timp a unor eventuale epidemii.

• MUZICA Șl PA
CEA. „Trebuie să facem totul pentru a pune capăt valului absurd al actelor de violență", a declarat fruntașa „Mișcării femeilor nord-irlandeze pentru pace", Betty Williams, referitor la misiunea asumată de a înlesni reconcilierea între catolici și protestanți în Ulsterul pradă în continuare actelor sîngeroa- se. în dorința de a face cît mai cunoscut acest iflesaj de pace, la 26 noiembrie este programată la Londra, în Trafalgar Square, o mare „adunare a păcii" la care a fost invitată cunoscuta cîntă- reață progresistă Joan Baez, pentru ca muzica ei, prin care militează împotriva războaielor, să slujească acum nobilei inițiative a femeilor din Ulster.
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• GENEROZITATEA 
OMULUI DIN NEAN- 
DERTAL. Se pare că omul de Neandertal nu era lipsit de generozitate, judecind după o descoperire făcută recent într-o peșteră din Irak. Scheletul descoperit a aparținut unui om invalid — fie din naștere, fie din copilărie. Mina sa dreaptă a rămas nedezvoltată, iar mai tîr- ziu a fost amputată de la încheietura cotului. Cu toate acestea, el a atins virsta de aproximativ 40 de ani, ceea ce — afirmă antropologii — atestă că invalidul a primit îngrijirile nece

sare și hrană din partea semenilor săi.
• O NOUĂ IPOTEZĂ 

ASUPRA SEISMELOR. Cele 5 cutremure de o intensitate destul de mare care au a- vut loc in una și aceeași zi — duminică 7 noiembrie — în Grecia, Iran, China, Japonia și Fjlipine se datorează unei deplasări lente a platoului continental asiatic — a declarat directorul Institutului de seismologie de la Uppsala. Această serie de seisme nu are nici o legătură cu cutremurele din cursul verii, care au debutat în 

nordul Italiei, deplasîndu-se progresiv către est, și care s-au datorat presiunii exercitate de platourile continentale african și indian asupra celui european. Pe de altă parte, cercetătorul a emis ipoteza că mișcările pla- tourilor continentale s-ar datora unor presiuni și curenți care au loc sub scoarța terestră și care variază de la o perioadă la alta, pe baza aceluiași mecanism ca și variațiile atmosferei terestre.
• MAMUTUL DIN 

ARCTICA. Expediția sovietică organizată în Oceanul Arctic a descoperit pe una din insUle rămășițele unui mamut, ceea ce a stirnit interesul specialiștilor, avînd în vedere latitudinea la care este situată 

insula. Se afirmă că insula a făcut parte din continentul siberian, acoperit odinioară cu o vegetație luxuriantă, folosită ca hrană de giganticele ierbivore. Potrivit datelor furnizate de a- naliza, prin metoda carbonului radioactiv, a resturilor fosile, se crede că mamutul ar fi trăit în această zonă în urmă cu a- proximativ 12 000 de ani.
• SATELIT DE SAL

VARE. în Canada a fost elaborat un sistem de reperare a avioanelor aflate în impas cu ajutorul unui satelit aflat pe o orbită polară, la altitudine joasă. Experimentările efectuate cu satelitul „Oscar-6“ au permis reperarea în maximum 15 minute și cu o aproximație de numai cîțiva kilometri a tuturor 

avioanelor care simulau semnale S.O.S.
• ALGERIA: MĂSURI 

IN SPRIJINUL LIMBII 
ARABE. Potrivit unei hotă- rîri a autorităților algeriene, de acum înainte pentru denumirea instituțiilor publice, străzilor, magazinelor ș.a. va fi folosită limba arabă, care va lua locul celei franceze. Se prevede, de asemenea, ca toate ziarele și revistele centrale din Algeria care acum apar în franceză să treacă, treptat, la redactarea și tipărirea în arabă. De altfel, radioul și televiziunea au amplificat considerabil emisiunile în arabă, măsură ce se înscrie pe linia afirmării limbii covirșitoa- rei majorități a populației.
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