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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU 
a vizitat ieri în Capitală șantiere de locuințe, 
întreprinderi de materiale de construcții 

și o expoziție de produse ale industriei ușoare

Se vizitează fabrica de panouri mari prefabricate, un adevărat „combinat de produs case"

ÎN CONTINUAREA PREOCUPĂRILOR 

PENTRU SPORIREA EFICIENTEI INVESTIȚIILOR 
Șl DIVERSIFICAREA PRODUCȚIEI BUNURILOR 

DE CONSUM, SECRETARUL GENERAL 
AL PARTIDULUI A RECOMANDAT:

• Să se acționeze stăruitor pentru ridicarea 
gradului de industrializare a construcțiilor, 
reducerea normelor de consum, paralel 
cu creșterea confortului și îmbunătă
țirea caracteristicilor funcționale ale 
apartamentelor

• Să se asigure o bună proporționare și o 
maximă folosire a spațiilor industriale, 
să se evite, in că din faza proiectării, 
construcțiile supradimensionate

• In domeniul producției bunurilor de consum 
să se valorifice mai bine materiile prime 
indigene, să se intensifice eforturile pentru 
asimilarea produselor cerute de consumatori

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, a 
făcut, vineri, 12 noiembrie, o vizită de lucru în Capitală.

Secretarul general al partidului a fost însoțit de tovarășii 
Manea Mânescu, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R., prim-ministru al guvernului, și Ion Dincă, membru al 
Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., prim-secretar al 
Comitetului municipal București al P.C.R., primarul general al 
Capitalei.Tovarășul Nicolae Ceaușescu a examinat, la fața locului, în două din marile unități producătoare de materiale de construcții, soluțiile concrete elaborate, din indicația sa, de specialiști pentru realizarea și depășirea planului privind construcțiile de locuințe în condiții de eficiență economică sporită, de ridicare a gradului de industrializare a lucrărilor și reducere a consumurilor de materiale, pentru îmbunătățirea funcționalității și confortului apartamentelor, a aspectului arhitectonic al noilor cartiere. în cadrul unei expoziții cu produse ale industriei pielă

Alta două momente ale vizitei; la o expoziție de bunuri de larg consum și pe platforma Industrială Militari, imagini revelatoare pentru atenția și grija pe care secretarul general al partidului 
le manifestă față de problemele îmbunătățirii continue a condițiilor de viață ale poporului
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riei, cauciucului și încălțămintei, a fost apoi analizat modul, în care se realizează sarcinile ce revin acestui sector din Programul de dezvoltare a industriei bunurilor de larg consum.Numeroși muncitori de Ia unitățile marii platforme industriale de -la Militari, alături de locuitori ai acestui mare cartier bucu- reștean, i-au făcut secretarului general al partidului o primire entuziastă, plină de căldură. Ei și-au exprimat cu putere, în aplauze și ura- le însuflețite, sentimentele de adîncă dragoste și aleasă stimă pe care le 

nutresc față de tovarășul Nicolae Ceaușescu, recunoștința fierbinte pentru atenția sa statornică față de îmbunătățirea condițiilor de viață ale oamenilor muncii, creșterea continuă a nivelului lor de trai.La sosire, secretarul general al partidului a fost întimpinat de Vasile Patilineț, ministrul economiei forestiere și materialelor de construcții, Vasile Bumbăcea, ministrul construcțiilor industriale, de reprezentanți ai consiliului popular municipal, ai Centralei de construcții montaj - București.O expoziție de produse a industriei de materiale de construcție, numeroase planșe și schițe ilustrează preocupările și unele rezultate obținute pînă în prezent de specialiști — proiectanți, ingineri, constructori — pe linia aplicării indicațiilor date de tovarășul Nicolae Ceaușescu la Consfătuirea de lucru de la C.C. al P.C.R. din luna septembrie și la Plenara C.C. al P.C.R. din 2—3 noiembrie, cu privire la reducerea consumurilor de materiale și a costurilor de producție, la înfăptuirea în cele mai bune 

condiții a amplului program care prevede, după cum se știe, pentru actualul cincinal, ridicarea a circa un milion de apartamente. în acest sens au fost prezentate o serie de tipuri deJ prefabricate — pereți, planșee, grinzi, precum și camere de baie prevăzute cu toate accesoriile necesare — care, pe șantiere, urmează doar să fie asamblate. Multe dintre ele se produc acum în serie sau urmează să fie asimilate de întreprinderile Consiliului popular al Capitalei sau de cele ale Ministerului Economiei Forestiere și Materialelor de Construcții.Sint remarcate panourile mari realizate din beton celular autoclavizat, care, în comparație cu cele clasice, necesită un consum de ciment mai mic, au o greutate redusă, sînt ușor de mînuit. Rețin interesul și panourile prefabricate din cărămizi mari, foarte ușoare, și, în plus, cu bune însușiri termo și fonoizolante. Se informează că pentru realizarea unora dintre produse sînt folosite materii prime noi și ieftine, provenite din surse înainte neexploatate. Ministrul materialelor de construcții ara
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tă, Intre altele, că specialiștii au găsit soluțiile tehnice pentru materializarea unei sugestii făcute de tovarășul Nicolae Ceaușescu cu prilejul unei vizite precedente, respectiv trecerea la folosirea maselor plastice pentru executarea unor elemente de construcție.După ce a examinat în detaliu propunerile prezentate de specialiștii Consiliului popular al Capitalei pentru reducerea consumurilor de materiale în construcțiile de locuințe, secretarul general al partidului a formulat o serie de sarcini pe care organele de resort sînt chemate să le înfăptuiască în vederea sporirii eficienței activității economice din aceste sectoare, ridicării gradului de industrializare a construcțiilor, îmbunătățirii organizării producției și a muncii. Tovarășul Nicolae Ceaușescu a subliniat în discuția purtată cu specialiștii că normele de consum pot fi reduse cu mult mai mult decît se preconizează în propunerile elaborate pînă acum. Este vorba de elementele prefabri- 
(Continuare în pag. a IlI-a)

În țoale unitățile agricole există forțele 
și mijloacele necesare pentru ca

RECOLTAREA
$1 DEPOZITAREA

PORUMBULUI
să se încheie în următoarele 

cinci-șase zile
IN PAGINA A 111-A

Vești din întrecerea 
socialistă
Suplimentar — peste 

100000 tone fontăFurnaliștii de la Combinatul siderurgic din Galați raportează obținerea unui deosebit succes în muncă : realizarea de la începutul anului și pînă în prezent a unei cantități suplimentare de peste 100 000 tone fontă. Succesul, dobîndit prin mai buna utilizare și întreținere a instalațiilor, prin organizarea exemplară a fiecărui loc de muncă, poartă semnătura întregului colectiv care lucrează la furnalele gălățene, din rîndul cărora amintim citeva nume : maiștrii Ion Cimpoca și Gheorghe Ghidei, furnaliștii Dumitru Grădinarii și Ion Ia- cob, termotehnicianul Dumitru Popescu, lăcătușul Ștefan Boleanțu etc. Intre cantitățile de produse obținute suplimentar in acest an menționăm și realizarea a circa 10 000 tone cocs, 37 000 tone aglomerat feros, 125 000 tone sleburi turnate și altele. (Dan Plăeșu).
A îndeplinit planul anualPrin creșterea calificării lucrătorilor, aplicarea pe scară largă a unor tehnologii de mare eficiență, specializarea muncitorilor pe mai multe operații și creșterea considerabilă a productivității muncii, harnicul colectiv al Întreprinderii de confecții Craiova a obținut un succes de seamă s îndeplinirea sarcinilor de plan la producția marfă pe anul 1976. De remarcat că față de prevederile din grafice „la zi“ colectivul întreprinderii amintite a înregistrat însemnate sporuri de producție fizică : circa 80 000 costume pentru bărbați. 48 000 paltoane și pardesie pentru copii și aproape 30 000 costume pentru băieți, în condițiile în care au' fost introduse în fabricație numeroase modele noi. (Nicolae Băbălău).

Vagonul cu nr. 46000In activitatea constructorilor de vagoane din Drobeta Turnu-Severin s-a consemnat un eveniment cu deosebite semnificații : de pe banda de montaj a ieșit vagonul de marfă cu nr. 46 000. Din 1960, de cind aici, în această întreprindere cu o veche și recunoscută tradiție de muncă, s-a trecut la construcția vagoanelor de
TRIBUNA CONȘTIINȚEI
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EMOȚIA
CEA MAI ADÎNCĂZile în șir m-am tot Întrebat, ce anume să-i arăt oaspetelui meu străin. Vine pentru prima dată la noi, și e dintr-o țară bogată și ea in frumuseți. I-am văzut și eu munții acoperiți de zăpadă, am călătorit printre piscurile lor de gheață diamantină, urmînd serpentine care îți dau palpitații, în timp ce alături, și dedesubt, și pretutindeni — abia la un pas, la doi — continuau să se macine pe neobservate ghețari știuți din uitate ore de geografie, se iveau neașteptat iezere de munte, lacuri de acumulare cit mările care leagă țările între ele ; am văzut, în ipostaza unor firave pîrîiașe, izvoare de fluviu care poartă pe spinări flote întregi ; valuri de parfum îmi inundau camera, coborite din pășunile alpine ; talazurile autostrăzilor erau înveșmîntate în ruginiu de viță sălbatică ; prin podgorii, culesul era in toi, noi gustam must dulce pe terase de cîrciumioare ca o bijuterie, furați de zvoana molcomă a unei toamne calde și senine cum puține sint ; gări mărunte răsunau de voioșia tineretului pus pe drumeție... Ce să-i arăt eu oaspetelui venit de a- colo ?Orașul în care trăiesc e unul din cele mai însemnate din România. Ce-i drept, Cluj-Napoca nu este mare în accepțiunea

europeană a cuvîntului — deși piața sa centrală ar prisosi fie și pentru două-trei orașe ; școlile sale alcătuiesc pe alocuri străzi întregi ; are teatre și opere ; monumentele de artă și muzeele sale sînt admirate, an cu an, de mii și mii de turiști ; iar colinele pe care mergeam în excursie odinioară, ca școlar, poartă azi cartiere moderne, noi- nouțe ; petale multi-
însemnări de
L6TAY Lajos

colore ale unei flori cu corola cafenie. Privit seara de pe deal, orașul cu atîtea lumini este un lac, o mare de aur... De: cite ori nu m-a fermecat, pină la uitarea de sine, această priveliște, cind reveneam din îndepărtate călătorii !... Și poate că, totuși, lăsasem în urmă orașe frumoase, mai frumoase decît al meu... De bună seamă, străinul mi-ar admira și el, îndelung orașul scăldat în milioane de seînteieri — însă eu știu cite ceva în plus, față de el; masa aceea de lumină de colo este cutare hală a cutărei uzine ; șirul acela de lumini încadrează cutare stradă...Ce să-i arăt oaspetelui meu ?Să-1 plimb oare pe

marfă, au fost proiectate șl asimilata în fabricație 49 noi tipuri de vagoane tot mai moderne, cu caracteristici tehnice și funcționale superioare tot mai competitive. Din întreaga producție realizată în acest interval de timp aproape 70 la sută a fost livrată la export. (V. Tătarul.
Produse noi, 

de mare randamentîn acest an, unitățile industriei constructoare de mașini au introdus în producția de serie sute de noi utilaje, instalații, mașini-unelte de prelucrare a metalelor. Astfel, la întreprinderea de strunguri din Arad au fost introduse în fabricație noi strunguri de mare randament, prevăzute cu comandă secvențială șl numerică. Totodată, constructorii de mașini arădeni sînt preocupați de reducerea greutății specifice a mași- nilor-unelte așchietoare fabricate prin extinderea folosirii reperelor și pieselor din mase plastice și reducerea consumului de metal la o seria de subansamble. La rîndul lor, noile sortimente introduse în fabricație la întreprinderea „1 Mai“ din Ploiești se caracterizează prin parametri teh- nieo-economici superiori. In prezent, instalațiile pentru forajul mediu și de mare adincime au un randament de 3 ori mai mare comparativ cu tipurile similare realizate aici in urmă cu cinci ani. (FI. Zamfir).
Cantități sporite de bunuri 
de larg consum destinate 

populațieiPentru mai buna aprovizionare a populației cu bunuri de larg consum metalice și electrotehnice, unitățile industriei constructoare de mașini au livrat anul acesta comerțului produse a căror valoare depășește cil circa 800 milioane lei prevederile de plan. Printre altele, au fost furnizate suplimentar pieței peste 7 000 autoturisme, aproape 6 000 televizoare, 19 000 frigidere cu compresor. De a- semenea, pentru uzul gospodăresc au fost puse în plus la dispoziția populației mai mult de 10 000 plite electrice pentru bucătării și tot atîtea aspiratoare de praf, aproape 4 300 radiatoare electrice și cu ulei ș.a.

Someș în sus, pină la hidrocentrală ? Să-1 călăuzesc la Cheile Turzii, unde vin turiști pînă și de la antipod ? Să-i arăt turnuri seculare, cu acoperiș de șindrilă ? Podoabe de prins pe fruntea fetelor — ca niște mici curcubee ? Cusături și broderii cu lalele întruchipate parcă din roșul sîngelui și albastrul cerului de mai ? Să sui cu el Valea Arieșului, meleagurile mele natale, pînă-n Lupșa, la bătrînul meu prieten Pamfil — să-i admire celebrul muzeu sătesc, cu împletituri de nuiele înnegrite de vreme, cu cergi albe ca neaua, cu cofăie- șuri și buciume măiestrit lucrate ? Dacă timpul i-ar îngădui, am putea trece pe la mănăstiri, să gustăm frumusețea albăstruiul de Voroneț și-a aurului de Argeș ; am putea hoinări prin Deltă...Ce să-i arăt oaspetelui meu ? Trei zile are răgaz. Atit.în cele trei zile cutreierarăm in fugă orașul și împrejurimile, stînd de vorbă, ceasuri întregi, cu o seamă de cunoștințe.— Multe lucruri frumoase am văzut în România, în aceste citeva zile — mi-a spus oaspetele meu, la despărțire. Dar emoția cea mai adîncă rămine pentru mine ceva ce mi se pare inegalabil la voi : apropierea dintre oameni.
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PROPRIETAR-PRODUCĂ TOR
o înaltă calitate care ne dă dreptul la mindrie,

dar, în primul rînd, ne obligă la răspundere, la muncă exemplară

® 0 vară a Izbîn- 
zii. Se părea că nu există decit o singură soluție : aducerea din import a unei instalații corespunzătoare. Și atunci, doi oameni — Valeriu Diaconiță, inginer-șef, și Constantin Arse- ne, directorul adjunct al întreprinderii de industrializare a sfeclei de zahăr Buzău — au plecat in misiune la... Filipeștii de Pădure. Și astfel, un transportor de minerit a poposit într-o zi la Buzău. „Credeți c-o să meargă 7“ „Trebuie". N-a mers prima dată : aici era nevoie ca transportorul să funcționeze în plan înclinat. S-a așezat în poziția aceasta. N-a mers nici a doua oară : racleții și jgheaburile laterale trebuiau modificate. S-au modificat. N-a mers nici a treia oară : motoarele electrice trebuiau schimbate. S-au schimbat. N-a mers nici la a patra încercare... Pentru maistrul Constantin Pîslaru, electricianul Gh. Ivan, lăcătușii Ion Oncioiu, Ion Sandu, Grigore Voinea și sudorul Alexe Dumitru a fost o vară fără duminici. Veneau la transportor și-l sileau să mai cedeze o necunoscută. Pină în ziua întîi a actualei campanii. Cînd instalația a mers „ceas", dublînd capacitatea de descărcare a fabricii. Iar coloana de mașini cu sfeclă, in așteptare la ponria fabricii, a rămas doar o amintire... (Mihai Bâzu).

Muncă exemplară, conduită muncitorească înaintată prinderii de aparataj electric auto din ' unității: bobinatoarea Ana I — iată deviza sub care își desfășoară activitatea colectivul între-Sf. Gheorghe. în imagine (de la stingă la dreapta) citeva dmtre fruntașele Mircea, electriciana Livia Bagoly și lăcătușul Ildiko Bokor

® Un om plin de da
torii... Dacă-l intrebi pe sub- inginerul Dumitru Mihu, tehnolog la întreprinderea mecanică Cugir, „Ce mai faci iți răspunde : „Sînt un om plin de datorii". „Care datorii 7“ „Mai întîi aceea către întreprindere. Am urmat aici școala profesională; Aici am învățat meserie. Datorez ceva, nu 9 In secția sculărie, unde am lucrat ca frezor, -am urmat și liceul seral. Datorez ceva, nu 7 Și facultatea de subingineri tot muncind aici am făcut-o".Lucrarea de diplomă — notată cu 10 ! — își propunea îmbunătățirea procesului tehnologic la freze. „Era primul meu pas în rambursarea... datoriilor", spune Dumitru Mihu. Pas care, împreună cu tovarășii lui de muncă, l-a dus mai departe : aplicarea unor idei din proiect în practica curentă a muncii din sculărie : „Am plătit o datorie. Dar au mai atitea", gîndește acest uzinei. (Ștefan Dinică).

Societatea socialistă ne-a învestit cu calitatea de proprietari și producători, o calitate care ne inalță în propria noastră demnitate. O calitate care, in același timp, ne obligă. O obligație concretă și simplă : aceea de a ne face în mod exemplar datoria în activitatea noastră zilnică. Datoria de a munci cu sirguință și de a respecta munca altora. Iată ideea care i-a îndemnat pe comuniștii din întreprinderea de vagoane din Dro- beta Turnu-Severin să declanșeze o ofensivă concertată țelor nemotivate. Pentru că. multe- puține, absențele nemotivate de la lucru produc întreprinderii daune nu numai prin aceea că o lipsesc de aportul celor absenți, dar provoacă perturbații în organizarea muncii și a producției.împotriva lor deci, atitudine activă. Pe cel intrat în uzină îl

împotriva absen-

temeinic o mentalitate greșită decit opinia colectivului. Am constatat că nume care apăreau la început mai des pe aceste panouri și-au rărit treptat prezența acolo, pină cind au dispărut cu totul.Ideea de a stigmatiza zilnic orice abatere de la disciplina muncii cîști- gă tot mai mult teren în uzină, devine — și asta e bine — o preocupare a fiecăruia. Pe panouri așezate în locuri vizibile este foarte explicit înfățișat tot ce pierde un muncitor care a lipsit fără motiv o zi de la lucru.

te gîndești că zilele tale de muncă înseamnă mari valori materiale. Să nu lași să se irosească minut 56 de lei. Uneori mai mult, alteori mult mai mult... Pentru că secundele noastre sint picături de aur. Acesta, desigur, este înțelesul acțiunilor pe care le-au inițiat și pe care credem că le vor duce pină la capăt comuniștii de la întreprinderea de vagoane din Drobeta Turnu-Severin. Se adaugă o răbdătoare și eficientă muncă de la om la om. Cel care a lipsit poate

in fiecare

astfel rămas fiu al
® Se așteaptă repli

ca tinerilor. s a întimplat anul ti'ecut, la cooperativa agricolă Cozieni, județul Olt. în căutare de justificări pentru recolta slabă de pe citeva tarlale, un tinăr azvirle o vorbă necugetată : „Bătrînii sint de vină. Ei n-au lucrat buie". „Dacă-i pe așa, cat aceștia, atunci după noi dacă vă stă în putere". Și cei 116 cooperatori pensionari — între 60—80 de ani — au lucrat în acest an 158 ha cu porumb. Cum au rodit hectarele... bătrînilor 7 Prășite de cite 5—6 ori, la neirigat s-a obținut cite 8 800 kg porumb boabe la ha. Ce mai calea-valea : bătrînii au cîștigat întrecerea. Și sint, in continuare, in așteptarea replicii tinerilor...

cum tre- au repli- țineți-vă

• Cum se ajunge la 
etajul care nu există? „în construcții — spune deseori brigadierul Vasile Hoța, din Tirgu Mureș — cea mai frumoasă meserie este dulgheria". De ce 7 „Pentru că ajungi primul sus, la etajul care nu există". Dacă-i întrebi pe muncitorii loan Vereș, Brunezi Szikszai, Ion Ștefan, Gh. Szabo, Ioan Moldovan, Nagy Ignacz cum ii învață brigadierul să ajungă mai iute „sus, pină la etajul care nu există încă", îți răspund unul și același lucru : „Prin disciplină. Prin ajutor generos, clipă de clipă. Prin orgoliul de a ține la sumedenia de diplome de fruntaș cucerite prin munca noastră. Prin capacitatea de a învinge greutățile, de a nu ridica brațele în nici o împrejurare...".Da, in felul acesta, omul muncii, azi, la noi, poate urca foarte sus în ochii stimei și ai pre- țuirii ceanu). tuturor... (Cornel Poga-

Cuvînt muncito-Șantierul noului Combi- ingrășăminte complexe Momentul intrării inresc.nat de Arad.funcțiune a primei fabrici s-a apropiat. La un moment dat s-a ivit pericolul ca la fabrica de oxigen să se piardă 5—6 luni pentru subansamblu. . .. .. așteptare, cu brațele încrucișate. Oamenii inginerului loanprocurarea unui Cinci-șase luni in__________ inginerului loan Rujan însă și-au suflecat minecile și subansamblul cu pricina a căpătat contur aici, in timp util. Prin munca lor harnică, tenace. De atunci, oamenii inginerului loan Rujan, grăbiți cum sînt, și-au trecut la activ și alte asemenea izbinzi, apropiind astfel și mai mult atitea termene de dare în la noul obiectiv al arădene. (Constantin funcțiune industriei Simion).

exigenți îndoiala „dacă nu cumva e mai bine să treacă unele lucruri cu vederea, să fie mai puțin pretențioși, ca să nu mai fie hărțuiți", după cum ne mărturisea chiar șeful ocolului. Omul începe să-și ia măsuri „diplomatice" ca să nu mai supere pe nimeni. într-o a- tare situație, nu pierde numai el, ca om — ceea ce este destul de grav — ci pierde muncă altul, climat pentru dine fermă, din partea tuturor, împotriva calomnierii unui om, a calomniatorilor, a răstălmăcirii faptelor, O calomnie nedemascată la timp, neex- pusă public, în lumina realității, poate rămine, pentru unii, pe jumătate adevăr. Și e posibil ca in aceste cazuri să pregătească terenul pentru a- precieri neconforme cu realitatea, să ducă chiar la decizii eronate, desigur, temporare, dar cu consecințe negative pentru un om sau pentru interesele unui colectiv. Cît privește pe cel calomniat — în cazul nostru șeful de ocol — există un singur fel de apărare eficace in fața calomniei : să nu cedeze nici un pas, să nu știrbească prin nimic ascuțișul exigenței sale. Pentru că exigența autentică nu se lasă intimidată. nu se predă in fața clevetirilor și calomniei. Sortită înfringerii este numai minciuna.Nu putem încheia a- ceste rînduri fără a nu atrage atenția și asupra altui aspect. Cum mai spuneam, calomnia n-a fost niciodată privită cu simpatie. Dar uneori ea este tratată cu îngăduința izvorită din avariția bolnăvicioasă a unora pentru „lucruri neștiute". Sînt, din păcate, oameni care în loc să se întrebe care este adevărul și să ceară probe certe pentru orice afirmație, ciulesc urechile și sorb cu nesaț ceea ce se spune, răspîndind, la rîndul lor, cu titlu „confidențial", vorbele culese) din vint și fără nici- un temei.Tocmai asemenea stări de lucruri îndeamnă la o atitudine fermă împotriva celor ce răstălmăcesc faptele. Fiecare lucru afirmat in legătură cu un om sau un colectiv se cere să fie argumentat, probat cu fapte concrete, iar a- colo unde își croiește loc afirmația netemeinică, calomnioasă să fie spulberată imediat, să 1 se dea replica promptă.

dintre ei nu are unele temeiuri, din moment ce „problema" n-a fost încă scoasă de pe rol. Perseverența — demnă de o cauză mai bună — în împroșcarea cu noroi a- junge uneori să zdruncine Încrederea, roade, precum rugina, la rădăcina adevărului și credinței în adevăr. „Dacă curg anonimele ori sesizările semnate sau nesemnate despre unul și același lucru trebuie să fie ceva necurat la mijloc", sfirșesc unii prin a zice. Vorba ceea : pină nu faci foc, nu iese fum... în cazul concret, deși „nu

fostului lor coleg. Spunem fost coleg, pentru că nu mai este în rîndul silvicultorilor. El, care făcea atita caz de principialitate și corectitudine, a fost de mai multe ori găsit în neregulă și sancționat de șeful de ocol. Ultima dată a fost prins de miliție sustrăgînd arbori din cantonul unui pădurar în subordine. Șeful de ocol a propus atunci scoaterea lui din rîndul cadrelor silvice. Chemat să răspundă pentru faptele sale, a încercat să a- runce cu noroi și să arate cu degetul spre șeful de ocol, iar cind și-a

...Un om a făcut primii pași în muncă acum 25 de ani, ca muncitor pe estacada Aninoasei. 'finind pasul cu vremea, a învățat, a devenit maistru, șef de sector la o exploatare forestieră... Facultatea a făcut-o mai tirziu, la fără frecvență. Este comunist, locțiitor al secretarului comitetului de partid dintr-o comună băcăuană. Aici își are sediul ocolul silvic al cărui șef este. Colegii de muncă ne-au vorbit despre el ca despre un om muncitor, bun organizator (ocolul condus de dinsul a cucerit patru ani la rind titlul de fruntaș), exigent și drept. Sigur, au fost relevate și trăsături susceptibile perfecționării. Ca Ia orice om, de altfel.Există însă o excepție în această cvasiunanimitate de păreri : cea a unul fost subaltern, un tehnician silvic, care ne-a trimis la redacție o amplă scrisoare,, cu vreo zece „capete de acuzare" împotriva șefului de ocol. N-am fost nici primii și, probabil, n-o să fim nici ultimii cărora li s-a trimis Din după nunțită spunem că toate afirmațiile s-au dovedit neîntemeiate. Iată, spre exemplificare, una zații :„Prin mai, îmbătat de a culcăm la sediul unui district. I-am făcut rost de lăutari’ și distracții imorale, așa cum ne-a dat ordin. Oare este etic pentru un șef ?! Probez declarațiile celor doi durari față...".— E spune Valeriu Răileanu, cei doi pă- ziua aceea s-a campaniași, așa

respectiva misivă, capul locului — o cercetare amă- trebuie să
din acu-șeful s-a trebuit să-1

spiritul de dintr-un loc sau este alterat un de muncă. Iată ce se cere o atltu-

Neclintit
rămîne

adevărul • • •

ANCHETA SOCIALA

Ieșise fum", nimeni din colectivul respectiv nu s-a ridicat cu fermitate să-1 denunțe pe impostorul care așternea pe hîrtie minciuni, vrute și nevrute.Calomnia trebuie demascată nu numai pentru că aruncă o pată pe activitatea unui om, ne- dreptățindu-1 ; deși, fie și numai pentru acest fapt, se cuvine să primească o replică neînduplecată, usturătoare. Dar, strecurată ca un corp străin în climatul nostru sănătos de muncă și viață, calomnia — nebarată la timp — poate produce asemenea perturbări, ce depășesc cu mult soarta unui om, Bunăoară, în cazul pus in . discuție, un om se dovedește exigent, luptă împotriva abaterilor de la lege. Cei lezați de această exigentă încearcă să contracareze dezvăluirea propriilor lipsuri cu vorbe ce pot semăna neîncredere. Se încearcă astfel nu numai o răfuială cu persoana care-i incomodează, dar se lovește în climatul de muncă in care e promovată dreaptă, deschisă. Acțiunea calomniatoare, ponsabilă poate semăna chiar la oamenii dirzi și

dat seama că nimeni nu-1 susține, n-a ezitat să împroaște întregul colectiv...Este foarte calomnia n-a cind agreată, și cu atit mai mult intr-o societate ca a noastră bazată pe cinste și adevăr ea nu poate fi îngăduită. Așa cum colectivitatea nu admite cocoloșirea lipsurilor, nu poate admite nici aprecierea care denigrează. Pentru că denigrarea este tot atit de periculoasă pentru climatul de muncă, pe cit este de dăunătoare . ascunderea neajunsurilor.Să revenim însă zul asupra căruia oprit. Spuneam că nii s-au arătat indignați de afirmațiile mincinoase ale fostului lor-coleg. Din păcate însă, au rămas doar la stadiul de indignare. De ce 1 Pentru că niciodată cazul n-a fost discutat într-un cadru organizat, n-a fost limpezit, n-a fost înfierată calomnia și pusă față în față cu adevărul. Deși au fost atîtea verificări, și mulți oameni au fost de atitea ori întrebați in legătură cu aceste afirmații, incit unii s-au întrebat dacă nu cumva o parte din birfa vehiculată de cel plecat

adevărat, fost nici-fi sigur că tovarășii lui de muncă, echipa sau grupa sindicală îi vor cere explicații, îl vor face să mediteze la orele și clipele de muncă pe irosit, la derile pe și le-a Textele artistice ele presărate cu momente care incriminează ușurința cu care unii Apoi ce pierde, concret, prin calcule dintre angajații uzinei scurtează ca-economice, uzina, adică societatea. O lendarul muncii cu cite o zi, incăr-absență nemotivată e o bagatelă 7 („Ce ..daci) a lipsit și el o . zi pint unii dispuși să-și apere colegii)' Nu.O ' " " 'la re te nefolosită) a unui absent scria cu litere de o șchioapă : „Fiecare minut de staționare a acestei mașini costă 56 lei". Și-am văzut cum cei din hală, trecind pe lîngă mașina în cauză și citind inscripția clătinau din cap a pagubă. Porneau apoi mai departe cu fețe grave. „Fiecare minut 56 de lei 1 o bagatelă 1 la lucru 7“ gindeau cei cu adevărul de producție.Să nu uităm nici o clipă că răspunderea de proprietar și producător se traduce și astfel : prin obligația de a face zilnic ceea ce așteaptă de la tine societatea. Acesta este sensul major al acțiunii de care vorbim. Să

„Azi ați muncit pentru ei!“
Spiritul datoriei — obiect de confruntare 

într-un colectiv muncitoresc

care le-a răspun- care nu onorat, brigăzii sint și

care erauun neadevăr
cu pă- de

___  ... ______ .. întîmpină încă de Ja poartă un megafon care îi aduce la cunoștință numele celor întir- ziați. Și, să recunoaștem, nu-ți vine chiar la indemînă să ți se arate, încă de dimineață, musca de pe căciulă. La intrarea în fiecare secție și atelier este imposibil să nu te rețină măcar citeva secunde un panou cu „Azi ați muncit pentru ei..." scrise cu creta, sub acest titlu, mele celor care absentează în respectivă. Cei în cauză trec pe lo, a doua zi, cu capul în pămint. Pentru că panoul cu pricina are darul de a arăta adevărata față a absenței nemotivate. Acesta este adevărul : în absența ta, alții, adică tovarășii tăi de muncă, au fost nevoiți să producă ceea ce ar fi trebuit să produci tu. Părticica ta din producția uzinei au realizat-o alții. Cu atit mai rău dacă, aglomerați cu treburile lor, nici ei n-au reușit s-o facă !— E important ca acești „eroi" să fie scoși din anonimat — spune Gheorghe Ileanu, secretarul comitetului de partid al uzinei. E important pentru că nimic nu spulberă mai

titlul Sint nu- ziua aco-
absență nemotivată, calculată pină ultima centimă, înseamnă o valoa- considerabilă. A cărei cunoaștere zdruncină. Pe mașina (care zăcea

Măi să fie ! Nu-i chiar De ce n-o fi venit ăsta Fără îndoială, cam așa care luau atunci contact financiar al minutului

cindu-și conștiința cu datorii neim- . plinite.Tot ceea ce fac acum comuniștii din uzină cu titlul reducerii absențelor nemotivate este, în fond, o modalitate concretă de a-i ajuta pe unii să-și înțeleagă mai bine, in profunzime, condiția de proprietar și producător. Căci ce fel de proprietar mai poate fi numit acela care, lă- sîndu-și mașina să zacă nefolosită, aduce daune avutului său și al întregii obști muncitorești 7 Să te min- drești cu titlul de proprietar și producător, dar să-i și dai acestui titlu acoperire în fapte.Și iată că, în trei luni de cînd a fost declanșată această acțiune, absentele nemotivate s-au împuținat. Numărul orelor de muncă dobîndite astfel sint, numai în secția I a uzinei, suficiente pentru producerea a 16 vagoane. Să le numim vagoanele victoriei. Pentru că se concentrează în ele rezultatul unei victorii morale de primă mărime.
Mihai CARANFIL 
Virgil TATARU

unul din durari. în încheiat împăduriri t . hotărisem cu toții, fiind simbătă, după program s-a organizat o petrecere a silvicultorilor ocolului. Tovarășul inginer a venit cu mașina personală. Seara, cind s-a terminat petrecerea, am zis și noi și dînsul să nu mai meargă acasă că băusem un pahar de vin și n-a- vea voie să se urce la volan. S-a odihnit la district. Asta a fost tot.— Cum a putut reclamantul să scornească a- semenea minciuni 7 (Constantin Tulpan, celălalt pădurar).De prisos să mai arătăm că și celelalte afirmații au avut aceeași soartă la confruntarea cu realitatea. Numeroși oameni și-au manifestat indignarea față de ceea ce ei au numit „scornelile"

de cum
la ca- ne-am oame-

criticaires-
Calitatea muncii — un imperativ care concentrează atenția tuturor. Două aspecte cotidiene din întreprinderea „Automatica" din Capitală și țesătoria „Cazanele" din Orșova

Emil MARIN ACHE

CINTECUL E BUCURIE
nu strigăt după arginti

— într-adevăr, și la secția noastră sint unele lipsuri privind folosirea judicioasă a timpului de lucru, capacitatea utilajelor. Iar printre vinovați mă număr, în primul rînd, eu...— De ce mă scoți' mereu vinovat, nea Sandule 7 Nu fac eu tot ceea ce pot 7 Ce vină am eu că varul nu vine cu puritatea necesară 7 Că, uneori, intre reparația unui cuptor și intrarea lui in funcțiune. se pierde timp 7 !...Cele de mai sus au fost consemnate recent la uzina „Timpuri noi" din Capitală — veche și prestigioasă citadelă a muncii și educației muncitorești, comuniste — in unei adunări de partid. Replicile asupra ne-am oprit — prima, exprimată în chiar timpul amintitei adunări, cea de-a doua... după ședință ne-au reținut atenția pentru că ele reprezintă două moduri de înțelegere a criticii și autocriticii, a sensurilor acestora. în ultimă instanță — două moduri diferite de a înțelege lupta continuă pentru perfecționare nare.Despre sile Gorj replici i specialist la secția crări mecanice, cei cu care am stat de vorbă au fost unanimi in aprecieri de felul : „este un om de nădejde, unul dintre cei «de

bază», cum se spune". Muncitorii de la debitare ne vorbesc despre Vasile Gorj ca despre un om riguros, exact... ca o dată calendaristică. „Dacă apare în . pragul ușii știm că nu peste multă vreme va trebui să debităm o nouă comandă destinată liniei de pistoane, de care răs

tea să muncească și mai bine, putea să facă și mai mult. Iar, mai apoi, și face ! Un mod comunist de a privi munca și viața, de a lupta pentru perfecționare și autoperfecționare. Un mod de a înțelege rosturile criticii și autocriticii, propriu nu numai lui V.G., ci și imensei majorități a

creze mai bine. Nu numai pentru a evita o viitoare critică, ci pentru a evita repetarea neajunsurilor semnalate, pentru a înlătura ceea ce genera lucrul de Slabă calitate, pentru a asigura condițiile practice ca fiecare să dea tot ceea ce poate în domeniul său de activitate. Iată insă că.
u

cadrulcărora „Cea mai bună care l-ar repre-

și autoperfecțio-comunistul Va- i — autorul primei citate — muncitor prelu

punde", imagine zenta cu adevărat pe V.G. — sînt de părere tovarășii de la turnătorie — ar fi nu aceea de „dată calendaristică", ci alta. Dar, pentru a înțelege mai bine ce vrem să spunem, iată un episod concret : rebu- tindu-se un piston, s-a înfățișat în pragul turnătoriei cu... „greșeala" in mină. („Și a tot purtat, ostentativ. pistonul ăla după el pină ni s-a acrit. Ne venea să intrăm în de rușine !“).Așadar, muncește plar, îi ajută și pe .... muncească exemplar. Vasile Gorj este, totodată, primul care se ridică și-și face cu sinceritate — și, argumentat 1 — ...autocritica. Demonstrează că pu-

pămîntexem- alții să

oamenilor de aici : strungarului Marin Mălăeru sau turnătorului Savin Bușea, șefului de atelier Alexandru Bădină sau maistrului principal Constantin Chin- garu. Un mod de muncă, de gindire și acțiune pe care insă, din păcate, nu il înțeleg și nu îl aplică, pină la capăt, toți cei din colectivul in cate muncesc acești oameni exemplari.Să ne întoarcem la a- mintita adunare de partid. Odată ședința încheiată și lucrurile limpezite, puse la punct — prin dezbaterea deschisă, argumentată, a tuturor problemelor — era firesc ca fiecare să meargă la locul lui de muncă și să vadă ce are de făcut, cum să elimine lipsurile, cum să lu-

a doua zi după critică, unii dintre cei vizați, in loc să-și suflece minecile și să se apuce de treabă — dacă tot nu și-au făcut autocritica în ședință, să facă măcar acum, muncă — se duc la care i-a criticat pentru a încerca, prin tot soiul de „argumente", să-i demonstreze că observațiile pe care i le-a făcut nu au fost deloc întemeiate. Că, dacă mai sint lipsuri și — recunosc și. ei, sint — vino- vați de producerea acestora sînt alții.Maistrul Stănicel Opri- șan, care, a doua zi după ședință, s-a dus la cel care îl criticase — Al. Bă- dină — cu replica din care am citat : „De ce mă scoți mereu vinovat, nea Sandule 7 !“ -r este un maistru

și-o prin cel

bun, un om pe a cărui prezență și competență te poți bizui. Cotele de rebuturi în sectorul lui de activitate sint mult sub norma șarjelor general, oameniiacest „în general", știu că și acele rebuturi sub normă pot fi evitate. Cum nu o dată insuși S.O. și ceilalți tovarăși ai săi au dovedit-o !— Cind a doua zi după ședință S.O. m-a oprit pe Culoar și a căutat să-mi spună cum că lucrurile criticate de mine — staționarea cuptoarelor, de e- xemplu — se datoresc celor de Ia întreținere, care nu-1 anunță să cțaa drumul producției ' 'terminat răspuns : nunță. ȘiM-a privit uimit, neințele- gind de ce, în cazul ăsta, l-am mai criticat pe el și nu pe ceilalți. Și, deși nu trebuia să explic, am explicat că nu cei de la întreținere, ci el trebuie să știe primul cind e gata reparat un cuptor ; dacă e nevoie, trebuie să facă totul să-i și ajute 1 Și a tăcut.Faptele de muncă — iată ce trebuie să urmeze a doua zi după critica dreaptă, constructivă ; iată ce poate proba în chipul cel mai convingător atitudinea principială, autocritică.

sectorul lui sînt mult admisă ; calitatea elaborate este, in bună etc. Numai că vor să elimine

imediat ce au reparațiile, i-am „Bun, nu vă a- ce-i cu asta 7“

Tltus ANDREI

Fata eroina zveltă și înzestrată cii o voce frumoasă, înclinația ei spre vechile cîntece și balade bătrînești, sensibilitatea interpretării acestora au fost consacrate de juriul emisiunii-concurs „Floarea din grădină", care i-a a- cordat mult rivnita stea. Cintase fata din suflet, cu bucurie și iată, cintecul îi dăruise la rîndul lui bucurie. Era tocmai în pragul absolvirii liceului. Ce avea să facă mai departe 7 încotro să-și îndrepte pașii 7 Ar fi putut să-și facă din talent o profesiune, să devină solistă într-un ansamblu artistic, cin- tăreață într-un local sau — așa cum era povățuită — să însoțească tarafuri pe la nunți și cumetrii ; o- norariile, după cum i se tot spunea, nefiind de disprețuit... Ea a preferat insă o cale a ei, așa cum și-a înțeles ea drumul în viață : a vrut să muncească. Cintecul 7 Dar cintecul, și-a zis fata, e bucurie și izvorăște din bucurie. Șl, bineînțeles, o să cînte mai departe. Cintecul o va însoți toată viața, rămîne destul timp și pentru asta. Mai întîi să lucreze, să aibă o meserie...Opțiune firească pentru orice tî- năr, alegere firească și pentru E.M., care și-a atras admirația colectivului în care muncește. Dar... De ce a intervenit acest dar 7 De unde a- ceastă neașteptată discordanță într-un destin care nu oferea loc pentru nici o notă falsă 7 „De cînd eram mică — ne-a mărturisit E.M. — mi-a plăcut să cînt. Așa, pentru mine. Și am adunat, am învățat cu pasiune toate cintecele vechi, populare, pe care le-am auzit. Și Învăț, și le cint mai departe..." Atunci 7 De unde acel dar, nota discordantă?Din păcate, tocmai de acolo de unde era mai puțin de așteptat ; tocmai de acolo de unde trebuia să pornească primele și cele mai trainice îndemnuri spre muncă. Adică 
de la mama fetei. în locul acestora insă, mama a început să-i ceară fetei să cînte în fața cite unui ins pus pe chef, care o răsplătea cu cîțiva lei. Mai tîrziu, cînd era e-

care a devenit fără voia ei acestor însemnări este și grațioasă, inteligentă levă în clasa a Xl-a și prin Intermediul „Florii din grădină" devenise cunoscută, mama s-a transformat în impresar. Se tocmea ca la tîrg, se certa cu cei care o solicitau să cînte undeva, pentru a obține tarife cît mai mari. Făcea totul pentru ca din cintecele sincere și curate ale fetei să stoarcă arginți, cit mai multi arginți ! Ultimele două clase de liceu le-a parcurs cu un efort deosebit, strecurîndu-se anevoie printre tot felul de turnee și șușanele pe la nunți și petreceri. Dar de la o vreme fata n-a mai putut răbda și și-a anunțat mama că nu mai cîntă pentru petrecăreți. Și că se duce să muncească.— Cum, adică, s-o las eu pe fata mea să muncească 7 Să facă o muncă obscură și să-și rateze cariera artistică 7Și, intr-adevăr, mama s-a ținut de cuvînt : de cite ori se angaja fata undeva, ea se făcea luntre și punte să convingă respectivele instituții să renunțe la serviciile ei. Să nu-i „rateze" viitorul, chipurile... Neliniștită că-și pierde „clientela", mama a provocat nenumărate scandaluri pe la toate ușile instituțiilor pe care fata le-a tot schimbat, una după alta, pentru a scăpa de prea insistentele chemări la rolul ce-i fusese hărăzit : să cînte pentru bani. Să cînte oriunde și oricum, să-și speculeze vocea și talentul de dragul banilor. Iar cînd n-a mai putut s-o convingă altfel, a legat-o de mîini și de picioare (la propriu, nu la figurat) și i-a spus că n-o dezleagă pină nu-i vin mințile la cap și nu renunță la asemenea intenție. După acele ceasuri de coșmar, fata și-a luat inima in dinți și a plecat de-acasă. Și-a găsit o cameră cu chirie și s-a angajat la telefoane. Acum, E.M. lucrează așa cum a vrut ea. Și-a dobindit acolo toată stima și încrederea celor din jurul ei. Iar de cîntat, cîntă. firește, de cite ori vrea, de cite ori face o bucurie ascultă.Nu este bucuriei 7
sinceră celor care ocintecul o revărsare *
Rodica ȘERBAN
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VIZITA DE LUCRU A TOVARĂȘULUI NICULAE CEAUSESCU
IN UNITĂTI ECONOMICE DIN CAPITALĂ

(Urmare din pag. I)

PE SCURT DIN ȚARACORESPONDENȚII „SCÎNTEII" TRANSMIT :
cate și de alte părți componente ale construcțiilor care nu alcătuiesc structurile de rezistență ; dimpotrivă, reducerea greutății lor și folosirea unor materiale mai ușoare trebuie să contribuie la creșterea coeficientului de siguranță al acestor construcții. în același timp, caracteristicile funcționale ale a- partamentelor și modul lor de prezentare pot fi îmbunătățite o- dată cu aplicarea unor soluții tehnice a căror eficiență trebuie să se regăsească in diminuarea cheltuielilor materiale, prin reducerea consumurilor, creșterea indicelui de mecanizare și micșorarea volumului de manoperă cerut de ridicarea noilor blocuri. S-a arătat că, in acest scop, unitățile și specialiștii ministerului de resort trebuie să colaboreze mal îndeaproape cu cei de la consiliile populare pentru a aplica soluțiile cele mai potrivite, pentru ca, apoi, cele mai avantajoase din punct de vedere tehnic și economie să fie generalizate pe întreaga țară.Secretarul general al partidului a cerut specialiștilor care lucrează in domeniile cercetării, proiectării și producției de materiale de construcție să revadă propunerile pe care le-au elaborat pină in prezent pentru reducerea consumurilor de materiale și a costurilor, să pună la punct noi soluții și procedee de natură să asigure o eficiență mai mare decit cea preconizată pină acum în realizarea prevederilor cincinalului la acest capitol.în continuare, secretarul general al partidului a vizitat fabrica de panouri mari prefabricate și cea de beton celular autoclavizat.Fabrica de panouri mari reprezintă, de fapt, un combinat de case ce integrează toate procesele de producție, de la prelucrarea materiei prime pină la finisarea panourilor pe care celelalte unități componente ale Centralei de construcții-montaj le asamblează, pe șantiere, în locuințe și blocuri. Fabrica realizează a- nual elemente pentru circa 4 500 de apartamente.Apreciind progresele pe care le-a obținut colectivul acestei întreprinderi pe linia sporirii producției sale, tovarășul Nicolae Ceaușescu a dat o seamă de indicații vizînd sporirea e- ficienței activității economice, ridicarea gradului de mecanizare a operațiunilor ce se execută în secțiile u- nității.Pornind de la observația că hala este disproporționat de mare, față de nevoile reale, tovarășul Nicolae Ceaușescu a cerut să se elaboreze norme unitare pentru întreaga economie națională, care să reglementeze această problemă a construcțiilor industriale, astfel încît să nu depășească dimensiunile pe care le presupune desfășurarea în bune condiții a procesului de producție și gabaritul utilajelor. S-a făcut, de asemenea, observația că spațiile disponibile nu sînt folosite rațional și în întregime, că mai pot fi amplasate noi linii tehnologice. Tovarășul Nicolae Ceaușescu a insistat asupra necesității de a se trece, cit mai cu- rind cu putință, la mecanizarea tuturor operațiunilor, remârcind că gra

dul de industrializare a lucrărilor nu se ridică la nivelul cerut, că, prin- tr-o mai bună coordonare a eforturilor specialiștilor din diferite unități, s-ar putea aplica și generaliza procedee moderne, cu o productivitate mai ridicată.Analiza făcută la fabrica de beton celular autoclavizat a început cu prezentarea principalelor realizări ale tinărului colectiv de aici.Secretarul general al partidului a- preciază rezultatele înregistrate pe linia sporirii și diversificării producției, a îmbunătățirii continue a nivelului ei calitativ, ca și preocupările specialiștilor îndreptate spre perfecționarea tehnologiei, reducerea consumurilor la produsele din beton celular autoclavizat. Tovarășul Nicolae Ceaușescu recomandă, in același timp, conducerii întreprinderii să-și orienteze cu prioritate e- forturile spre îmbunătățirea caracteristicilor tehnice ale betonului celular autoclavizat, avind in vedere lărgirea folosirii sale pe diverse șantiere, unde se ridică locuințe, școli, grădinițe, creșe, cămine pentru ne- familiști. Date fiind cerințele cres- cînde, s-a indicat dezvoltarea actualei capacități de producție prin readaptarea unor spații ce se folosesc în prezent in alte scopuri.Tovarășul Nicolae Ceaușescu a cerut Ministerului Economiei Forestiere și Materialelor de Construcții și Ministerului Construcțiilor Industriale ca, în colaborare cu Ministerul Industriei Construcțiilor de Mașini, să realizeze integral în țară liniile tehnologice necesare extinderii producției de beton celular autoclavizat.în continuarea vizitei, pe șantierul unora din numeroasele blocuri ce se ridică pe bulevardul Armata Poporului. s-a examinat modul cum sînt utilizate noile tipuri de prefabricate. Intrînd în unele apartamente aflate în construcție, secretarul general al partidului a recomandat specialiștilor din industria de prefabricate și celor din construcții să realizeze și să folosească elemente din beton celular autoclavizat de dimensiuni mai mari, care, între altele, vor permite și obținerea unei productivități a muncii mai ridicate.Următoarea etapă a vizitei de lucru a secretarului general al partidului a fost consacrată analizării rezultatelor obținute de Centrala industriei pielăriei, cauciucului și încălțămintei in valorificarea mai bună a potențialului de care dispune acest important sector al industriei ușoare.Dialogul de lucru cu ministrul industriei ușoare, tovarășa Lina Cio- banu, cu conducerile centralei si. întreprinderilor de profil au avut loc în cadrul unei expoziții, cu produse de pielărie, marochinărie. încălțăminte, articole de sport, organizată în foaierul Palatului sporturilor și culturii.Au fost abordate aspecte ale diversificării gamei sortimentale, ale Îmbunătățirii calității produselor, ale preocupărilor existente în vederea creșterii generale a producției pentru satisfacerea necesităților populației.Tovarășul Nicolae Ceaușescu a fost informat despre măsurile care au fost luate pentru folosirea cu eficiență sporită a spațiilor industriale, utila

se fac recomandări pentru introducerea mai rapidă a materialelor moderne de construcție pe șantierele de locuințejelor și instalațiilor, astfel încît o mare parte a sarcinilor de creștere a producției în acest cincinal să se realizeze cu mijloacele existente. In timpul vizitării standurilor cu încălțăminte, s-a arătat că 80 la sută din sporul de producție din acest an s-a obținut pe seama creșterii productivității muncii. în legătură cu eforturile depuse pentru diversificarea producției, s-a relevat că, numai în acest an, au fost create aproape 8 500 modele de încălțăminte și pește 1 300 de noi sortimente de marochinărie și diverse confecții din piele.Tovarășul Nicolae Ceaușescu a examinat cu atenție calitatea exponatelor, indicind să se manifeste o preocupare mai Susținută pentru realizarea unor articole de încălțăminte mai comode, mai frumoase. 

cu un grad mai ridicat de finisare șl durabilitate. în același cadru, secretarul general al partidului a recomandat valorificarea superioară și mai intensă a materiilor prime indigene, intensificarea eforturilor pentru asimilarea unor produse cerute de consumatori. în vederea sporirii calității și cantității articolelor de blănărie, s-a indicat ca Ministerul Economiei Forestiere și Materialelor de Construcție, împreună cu Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare. să întocmească programe comune pentru organizarea Și extinderea unităților specializate în creșterea animalelor cu blană de mare valoare economică,în încheiere, apreciind calitatea produselor expuse, secretarul general al partidului a cerut ca acestea să 

se găsească în cel mai scurt timp in magazine.Aria cuprinzătoare a problemelor abordate cu prilejul vizitei, axate pe teme de majoră importanță pentru dezvoltarea economico-socială a patriei în această perioadă, recomandările formulate și concluziile desprinse în cursul acestei analize reprezintă o nouă și elocventă dovadă a constanței preocupărilor partidului nostru, ale secretarului său general pentru înfăptuirea în cele mai bune condiții a programelor de construcții de locuințe și extindere a producției bunurilor de consum, componente însemnate ale ridicării nivelului de trai al populației corespunzător mobilizatoarelor obiective stabilite în acest domeniu de cel de-al XI-lea Congres al P.C.R.

Apartamente-etalonRecent, în orașul Slobozia au fost amenajate citeva apartamente-etalon. Acestea sint echipate cu mobilă produsă in unitățile de industrie locală din județul Ialomița. Oficiul pentru construirea și vinzarea locuințelor și direcția comercială a județului propun cetățenilor, prin această originală expoziție cu vinzare, atit modele de aranjare interioară a apartamentelor, cit și o gamă variată de produse. încă din primele zile de la deschiderea ei, expoziția a fost vizitată de numeroși localnici. (Aurel David).
Toamna în piețele 

din HunedoaraRoadele bogatei toamne din acest an — culese și adăpostite cu neasemuită grijă — au creat o adevărată abundență de produse în piețele hu- nedorene. Concomitent cu aprovizionarea curentă a populației, a cantinelor și unităților de alimentație publică, la întreprinderea județeană de legume și fructe, de pildă, au fost însilozate pină în prezent 6 200 tone cartofi, 810 tone ceapă, 950 tone ră- dăcinoase, 1 250 tone mere, 80 tone fasole uscată, realizîndu-se, totodată, peste 1 000 tone murături din varză, castraveți, gogoșari etc. în același timp, la unitățile ,.Agrocoop“ și ale întreprinderilor agricole de stat au mai fost însilozate peste 900 tone cartofi, 70 tone ceapă, 110 tone ră- dăcinoase. aproape 500 tone mere și multe alte produse. (Sabin Ionescu).
80 de universități 
cultural-științifice 

în județul ClujUniversitatea cultural-științifică din Cluj-Napoca cu cele două filiale ale sale și-a reluat activitatea. Programul prevede dezbaterea largă a ideilor cuprinse in documentele Congresului al XI-lea al partidului și ale Congresului educației politice și al culturii socialiste. în cadrul ei funcționează in acest an peste 70 de cursuri de cultură generală și profesională, cluburile „Civica" și „Zări spre viitor", cercul de îndrumare metodică, cursuri de limbi străine. Aniversarea centenarului independenței de stat a României, ca și a răscoalei țărănești din 1907 ocupă un loc important în tematica unor cursuri.în acest an, în județul Cluj funcționează 6 universități cultural-științifice în municipii și orașe și 74 în mediul rural. Ele cuprind 410 cursuri, cu 240 mai mult decit în anul trecut, la care participă 20 270 de cursănți. față de numai 13 300 în anul precedent. (Alex. Mureșan).
Noi căi de acces 

în Brașovîn primăvara acestui an au început ample lucrări de modernizare a citorva artere principale ale Brașovului prin asigurarea unor fundații solide, care să răspundă intensității transportului actual. Recent, Calea Făgărașului — una din arterele importante de penetrație în Brașov — a fost dată în folosință. în aceste zile se toarnă asfaltul pe Strada lungă, una din cele mai lungi și importante artere ale Brașovului. O 

altă arteră — Strada de mijloc — care va prelua o parte din traficul care pătrunde și iese din Brașov prin partea de vest a orașului, se află și ea în stadiul de finalizare. Lucrări de consolidare și modernizare cunosc și alte artere, cum sint străzile Zizinului, Hărmanului, Cuza Vodă etc. în atenția organelor de partid și de stat locale se situează în continuare, printre alte obiective. Calea Bucureștiului — cunoscutul drum cu plopi, care urmează să intre în lucru în primăvara viitoare și care va avea 4 benzi de circulație. (Nicolae Mocânu).
La Adamclisi și HistriaLa Adamclisi s-a încheiat construcția noului muzeu, care va adăposti metopele și celelalte piese originale ale monumentului Tropaeum Traiani. Noul muzeu, care va constitui, alături de monumentul și de cetatea din apropiere, un punct de atracție de mare interes pentru turiști, posedă o mare sală de expunere a pieselor, laboratoare de lucru pentru arheologi și cercetători, depozite, precum și o terasă de pe care vizitatorii pot privi împrejurimile. Concomitent cu terminarea noului edificiu muzeistic a început execuția unei construcții de o amploare asemănătoare la Histria, pentru expunerea și conservarea numeroaselor piese scoase la iveală de arheologi din cunoscuta cetate antică. (George Mihăeșcu).

Bibliobuze la GalațiDe curînd. biblioteca „V.A. Urechia" a pus in circulație un bibliobuz al cărui itinerar este fixat în cartierele muncitorești ale Galațiului. în prima săptămînă au fost difuzate pe această cale circa 2 500 volume. De asemenea, pe cunoscuta platformă industrială din localitate, difuzarea cărții se realizează și prin această metodă. (Dan Plăeșu).
Concursul 

„Mîini măiestre"La Iași s-a încheiat faza finală a concursului profesional ..Miini măiestre" organizat de C.C. al U.T.C., Uniunea sindicatelor din întreprinderile industriei ușoare, Ministerul Industriei Ușoare, Consiliul Național al Femeilor. La această fază s-au în- tilnit 128 de participant din toate întreprinderile industriei ușoare din tară. Finaliștii ieșeni au fost aleși din întreprinderile „Țesătura", „Victoria" și „Textila". (Manole Corcaci).
Complex stomatologic 

la FocșaniInaugurarea complexului stomatologic din municipiul Focșani a completat recent baza materială a asistentei sanitare din acest oraș cu o nouă unitate modernă. Complexul este dotat cu 10 cabinete de specialitate, laboratoare înzestrate cu a- paratură modernă. Menționăm că in orașul Focșani, in afară de spitalul cu peste 700 de paturi cuplat cu policlinică. s-a mal dat în folosință un dispensar medical construit în cartierul învecinat cu zona industrială 
a orașului. (Dan Drăgulescu).

în toate unitățile agricole există 
forțele si mijloacele necesare pentru ca 

RECOLTAREA ȘI DEPOZITAREA POHniBU.ll 
să se încheie în următoarele cinci-șase zile

în aceste zile, în multe unități agricole și în unele județe, porumbul este strîns și transportat de pe ultimele suprafețe. Potrivit datelor centralizate la ministerul de resort, pină vineri, 12 noiembrie, porumbul a fost recoltat de pe circa 2 050 000 ha, ceea ce reprezintă 78 la sută din terenurile cultivate. Important este acum ca, în următoarele 5—6 zile, întreaga producție să fie strinsă și să ajungă din cimp la bazele de recepție sau locurile de depozitare ale unităților agricole. Pentru impulsionarea ritmului de lucru, în special în cooperativele agricole din județele Galați, Timiș, Ialomița, Bacău, Cluj ș.a., care au de recoltat suprafețe mai mari, este necesar să se folosească din plin fiecare zi, fiecare oră, să se ia măsuri pentru participarea la muncă a unui număr cit mai mare de locuitori de la sate. întrucit unele cooperative agricole au ter

minat stringerea porumbului, trebuie să se organizeze acțiuni de întrajutorare între unități, să se redistribuie forțele in funcție de volumul lucrărilor rămase de executat. în mod operativ trebuie să se intervină pentru folosirea la întreaga capacitate a mijloacelor de transport, pentru sporirea numărului de curse făcute într-o zi. în nici o unitate, porumbul să nu fie lăsat în grămezi pe cimp ; tot ce se recoltează să se transporte în aceeași zi. Pentru respectarea acestor cerințe, conducerile unităților agricole au datoria să organizeze echipe permanente de oameni pentru încărcarea și descărcarea mijloacelor de transport, să ia măsuri pentru evitarea aglomerărilor la locurile de depozitare. Stringerea grabnică și păstrarea în bune condiții a recoltei este o îndatorire patriotică, pe care lucrătorii din agricultură trebuie să o îndeplinească cu cinste.
• Porumbul să nu fie lusut in 

grămezi pe timp; tot te se retol- 

teuză să se trunsporte in 
uteeusi zi

• Odată tu retoltarea să fie 
fătută sortarea după gradul de 
umiditate si să fie eliminate 
toate resturile vegetale

• In tonte loturile de depozitare 

să se asigure tondiții de 

aerisire și usture

• Cel puțin detudul, să fie veri fi- 
tute tondițiile de tonservure 

și, la nevoie, să se ia măsuri 

pentru o nouă sortare

CUVÎNTUL SPECIALIȘTILORîn acest an. datorită condițiilor climatice deosebite, la recoltare, porumbul are un grad de umiditate mai ridicat. în mod obișnuit, această umiditate este înlăturată fie prin depozitarea porumbului în pătule,. fie prin uscarea artificială a boabelor sau a știuleților. întrucit, spre deosebire de alți ani, știuleții au o umiditate chiar de peste 30 la sută, păstrarea lor în pătule trebuie să se facă cu cea mai mare răspundere.Lp amenajarea pătulelor și depozitarea porumbului trebuie să se respecte citeva cerințe, care nu necesită investiții suplimentare. In primul rind. este absolut necesar ca, înainte de depozitare, știuleții să fie sortați și curățați de mătase, să fie înlăturate frunzele și celelalte resturi vegetale. în pătule se vor introduce numai știuleți sănătoși, neatacați de mucegai. Pentru ușurarea muncii este bine ca această operație să se facă pe cimp, odată cu încărcarea mijloacelor de transport. Depozitarea știu- leților se va face în pătule și arioaie înguste, în straturi subțiri, compartimentat, în funcție de gradul de umiditate. Dacă unitățile dispun de pătule cu o lățime mai mare, peRELATĂRI din
MEHEDINȚIPină la finele acestei săptămîni — așa cum a stabilit comandamentul județean — trebuie să se încheie recoltatul porumbului. Pentru ca întreaga producție să ajungă in aceeași zi direct din cimp in spațiile de în- magazinare, mijloacele de transport — autocamioane, tractoare cu remorci, atelaje — sînt folosite fără întrerupere, urmărindu-se evitarea deplasărilor în gol, staționările prea lungi la punctele de încărcare și descărcare. De altfel, pentru ca transportul producției să se facă concomitent cu recoltatul, s-au alcătuit echipe care lucrează numai la încărcat 

toată lungimea lor se vor amenaja, din panouri de lemn, canale de ae- rare. Pătrunderea aerului poate fi ușurată dacă se introduc între știuleți bucăți de lemn, șipci etc., aranjate in anumit fel pentru a permite circularea aerului. Pătulele și arioaiele nu vor fi acoperite cp baloți de paie sau coceni, ci cu carton asfaltat sau folie de polietilenă. Folia nu trebuie să se sprijine însă direct pe porumb. în zilele însorite este bine ca pătulele să fie descoperite pentru a grăbi uscarea știuleților. De altfel, în toată această perioadă se va controla cel puțin decadal modul cum se păstrează porumbul. Dacă este cazul, pătulele vor fi golite și se va face o nouă sortare a știuleților. O mare atenție trebuie acordată porumbului de să- mînță provenit din loturile de hibridare. El va fi uscat în instalațiile speciale de la silozuri, iar apoi — condiționat.
Dr. Cristian HERA
director științific 
Institutul de cercetări 
pentru cereale și plante tehnice — 
Fundulea-llfovJUDEȚELE:și descărcat. în ciuda timpului care se menține încă nefavorabil în această parte a țării, printr-o bună organizare, printr-o muncă spornică, în multe unități se depășește viteza planificată in medie cu 10—15 hectare pe zi. (Virgil Tătaru).

SIBIUîn județul Sibiu, 20 de cooperative agricole au încheiat recoltatul porumbului, printre acestea numărin- du-se cele din Racovița, Șeica Mică, Mălincrav, Poplaca, Tălmaciu ș.a. Pină ieri, 12 noiembrie, în cooperativele agricole recolta de porumb a fost 

strinsă de pe 13 200 hectare din cele 20 000 hectare cultivate.O atenție deosebită se acordă păstrării în bune condiții a producției de' porumb. Pentru aceasta, au fost și sint luate în continuare măsuri cu totul speciale, apar zilnic noi inițiative care se cer generalizate. Astfel, la cooperativa agricolă Po- rumbacu de Jos au fost amenajate la începutul acestei săptămîni în incinta magaziei principale două uscătoare acționate de ventilatoare puternice, avind o capacitate de 15 tone fiecare, în acest fel umiditatea știuleților scade în două zile cu 5—7 la sută. De o deosebită eficientă se dovedește a fi, de asemenea, măsura confecționării de coșere înguste care asigură o circulație lesnicioasă curenților de aer. Așa s-a procedat la cooperativele agricole Alma și Aței. Tot pentru prevenirea pierderilor, în numeroase unități cooperatiste sibiene se desfășoară o amplă acțiune de sortare și presortare a știuleților înainte ca aceștia să ia drumul bazelor de recepție. (Nicolae Brujan).
GALAȚIîntrucit in unele zone, în special In cele de deal și de nord ale județului Galați, porumbul are încă un grad ridicat de umiditate, comandamentul agricol a indicat să se facă sortarea din lan a știuleților, iar în pătule să fie așezați pe categorii, după gradul de umiditate. în cele mai multe unități aceste indicații sint aplicate cu stăruință și răspundere. La cooperativa agricolă Schela, de pildă, din cele 1 169 ha cultivate, porumbul este strîns și transportat de pe ultimele hectare. „Aproape întreaga producție este la adăpost, in pătule — ne spune loan Șerb, ingi- nerul-șef al unității. Veghem permanent pentru a preveni orice pierderi. De o săptămînă controlăm periodic pătulele unde am pus porumbul cu umiditate mai mare. Acolo unde este cazul, pătulele sînt golite și știuleții sint sortați din nou".Din păcate, măsurile stabilite de comandamentul județean agricol nu sint 

aplicate peste tot în mod corespunzător. în unele cooperative agricole — Suhurlui, Costache Negri, Fîntînele ș.a. — recoltarea porumbului este întîrziată. La cooperativa agricolă Costache Negri, de exemplu, din cele 886 ha cp porumb, producția era strinsă numai de pe 300 ha. Nu a ajuns porumbul Ia maturitate ? Nicidecum. Din analizele făcute încă de acum o săptămînă s-au identificat cinci parcele, cu o suprafață totală de circa 500 ha, de pe care porumbul se putea recolta din plin. Președintele cooperativei, tovarășul Radu Ma- nolache, ne-a spus că în fiecare zi se recoltează numai atit porumb cit se poate, transporta de pe cimp. Este bine așa, dar este rău că transportul decurge foarte încet, ceea ce explică și ritmul de lucru scăzut la recoltat. Aceasta deoarece se pierde timp cu încărcarea și descărcarea mijloacelor de transport. Și la cooperativa agricolă Grivița mai era de strîns porumbul de pe circa 500 ha. Iată cum o măsură bună inițiată de comandamentul județean, aceea de a se coordona recoltatul cu capacitatea de transport, nu s-a soldat peste tot cu rezultate bune tocmai pentru că nu s-a acționat în vederea folosirii raționale a camioanelor, remorcilor și căruțelor. (Ion Teodor, Dan Plăeșu).
ILFOVîn cooperativele agricole din județul Ilfov, care au cultivat anul acesta cu porumb peste 152 000 hectare, recoltarea se apropie de sfirșit. In multe unități din consiliile intercoo- peratiste Budești, Fundeni, Hotarele,' Grădiștea. Chirnogi, Gorneni, Săru- lești, Vidra și altele producția a fost strinsă de pe întreaga suprafață cultivată. Dar recoltarea nu poate fi considerată încheiată pină nu se pune la adăpost întreaga producție, pentru a nu se înregistra nici o pierdere. Or, la această dată, chiar în unitățile amintite, ca și în multe altele, există cantități mari de porumb rămase pe cîmp : 2 900 tone la Bă- neasa-Giurgiu, 2 500 tone la Călugă- reni, 3 000 tone la Chiselet, 6 800 tone 

la Ulmeni, 7 500 tone în consiliul Horia, pe județ, în total, peste 40 000 tone.Situația este asemănătoare și în întreprinderile agricole de stat, unde s-a strîns recolta de porumb doar de pe 70 la sută din cele 48 600 hectare cultivate. în toate unitățile I.A.S. există porumb rămas pe cimp, de la 800 tone la I.A.S. Giurgiu pină la 8 700 tone la I.A.S. Prundu. în bună parte, această situație, atit in cooperativele agricole, cit și in întreprinderile agricole de stat, se explică prin neasigurarea mijloacelor de transport la nivelul producției din acest an. Cu toate acestea, nici mijloacele de transport existente nu sînt folosite la întreaga capacitate. Deși au fost amenajate baze volante pentru preluarea a 75 000 tone de porumb, trebuie căutate și folosite toate spatiile din cooperative, nu numai pentru depozitarea porumbului pentru consum propriu, ci și pentru o parte din porumbul contractat cu statul. (Alexandru Brad).
DOLJStrînsul porumbului s-a efectuat pe mai bine de 76 la sută din suprafețele planificate. Concomitent cu sporirea ritmului de recoltare sau luat măsuri și pentru sporirea vitezei de transport. „Urmărim ca tot ceea ce se recoltează într-o zi să se și transporte — ne spunea ing. Ioana. Iulian, , director general al direcției județene. Pentru aceasta am redistribuit mijloacele de transport în unitățile rămase în urmă, am format mai multe echipe pentru încărcare și descărcare. Astfel, în această săptămînă, față de cea trecută, a sporit capacitatea de transport cu aproape 25 la sută. Totodată, am trecut la verificarea întregii cantități de porumb depozitat în arioaiele și pătulele cooperativelor agricole, am pus în stare de funcționare toate cele 15 puncte de uscare din județ. în acest fel, avem posibilitatea să uscăm zilnic peste 4 000 tone de porumb". (Nicolae Bă- bălău).
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AjNCEPUT CONSTITUIREA CONSILIILOR COMITETELOR CETĂȚENEȘTI DE PĂRINȚI

ȘCOALA Șl FAMILIA - 
ÎNTR-UN SISTEM UNIC 

DE ACȚIUNE EDUCATIVĂ

t V

La începutul acestei luni, după cum s-a anunțat și în presă, Consiliul de Stat a adoptat Decretul privind comitetele cetățenești de părinți și consiliile comitetelor cetățenești de părinți, document care, subliniind rolul important al colaborării dintre școală și familie în înfăptuirea politicii partidului și statului în domeniul învățămîntului, stabilește cadrul concret al unui sistem de legătură permanentă, forme organizate de colaborare între instituțiile de invăță- mînt și familiile elevilor. In baza acestui decret, la nivelul fiecărui județ, al municipiului București și pe țară se constituie consilii ale comitetelor cetățenești de părinți. Această acțiune, în curs de desfășurare în aceste zile, a fost deschisă de adunarea reprezentanților părinților din județul Ilfov. Au participat președinți ai comitetelor cetățenești de părinți din școli, directori ai unităților de învățămînt. reprezentanți ai organizațiilor județene U.T.C. și de pionieri.Dincolo de aspectele de ordin organizatoric ale acestei întîlniri a reprezentanților părinților cu forurile județene de învățămînt se cuvin semnalate citeva probleme cu semnificații mai profunde privind realizarea unității de acțiune educativă a școlii și familiei pentru formarea po- litico-cetățenească și pregătirea pentru muncă și viață a copiilor și tinerilor țării aflați pe băncile școlilor.S-au reunit, în sala de ședință, oameni de cele mai diverse profesiuni — strungari, șoferi, țărani cooperatori, economiști, ingineri, funcționari la poștă, tehnicieni etc. — deosebiți ca experiență de viată sau pregătire profesională, ca preocupări, pătrunși însă de o responsabilitate socială comună : aceea de părinte. . „Sînt copiii noștri, ai fiecăruia, dar și ai țării ; de aceea, nu poate și nu trebuie să ne fie indiferent cum sînt pregătiți în școală, ce mină de ajutor putem da noi ca această pregătire să fie cit mai folositoare, cit mai aproape de cerințele vieții, ale societății noastre socialiste" — spunea. în consens cu toți participanții, tehnicianul Adrian Marinescu, de la I.C.C.P.T.-Fundulea.Iar această „mină de ajutor" oferită școlii, cadrelor didactice s-a

concretizat. în cadrul dezbaterii, în propuneri și sugestii concrete, judicioase, gospodărești, privind înfăptuirea măsurilor stabilite de partid pentru îmbunătățirea și perfecționarea continuă a procesului de instruire și educare a elevilor, a activității tehnico-productive și instruirii practice, a orientării școlare și profesionale, integrării sociale a tinerei generații, ca și pentru îmbogățirea pregătirii părinților in problemele complexe ale educării propriilor copii. Propuneri și sugestii care se adaugă unui șir întreg de acțiuni social-gos- podărești realizate. înscrise în informarea prezentată de inspectoratul școlar județean : scoli și ateliere înălțate și dotate prin participarea
In județul Ilfov

directă a părinților (de exemplu, în comunele Bolintin Vale, Slobozia Moară, Grădinari, Ghimpați, Vărăști, Comana. Tămădău) ; părinți — buni meseriași — care au sprijinit activitatea de pregătire practică a elevilor inițiată de școală, devenind ei înșiși profesori ai propriilor copii (la școlile din Tătărăști, Ciolpani, Hotarele, Vasilați, Greaca, Prundu, Snagov) ; acțiuni ale comitetelor de părinți vi- zind educarea cetățenească, etică, a unor familii care-și neglijau îndatoririle sociale față de creșterea și e- ducarea copiilor, lipsindu-i, în primul rind, de acel exemplu personal de înaltă ținută cetățenească, etică, umană pe care părinții sînt datori să-l ofere fiilor și fiicelor lor. „Trebuie să ne educăm copiii în spiritul responsabilității cetățenești ; ceea ce înseamnă ca noi, părinții, in primul rind, să oferim copiilor noștri exemplul concret al participării la viața spirituală a localității, al contribuției la realizarea unor acțiuni .de larg interes cetățenesc — spunea excava- toristul Ilie Ene, din Grădinari, rela- tînd cum au participat, părinți și copii. la construirea noii școli din comună.Cu ochiul grijuliu al tatălui sau mamei (de ce oare atît de puține mame s-au aflat printre cei desem

nați să-i reprezinte pe părinți în cadrul comitetelor școlare din județ ? I), dar și al cetățeanului, al gospodarului la locul său de muncă, al comunistului preocupat de bunul mers al muncii în orice domeniu al vieții noastre, participanții la discuție au relevat și unele deficiențe din activitatea unor școli — fluctuația prea mare a cadrelor didactice (ca la Școala generală din comuna Axinte). lipsa unor manuale și materiale didactice absolut obligatorii desfășurării normale a lecțiilor (la Școala generală din Bolintin Deal), orare defectuos alcătuite (la Buftea) etc. — propunînd și soluții concrete pentru remedierea lor.— Semnalarea unor asemenea situații nedorite, a unor deficiențe în desfășurarea curentă a procesului in- structiv-educativ ilustrează tocmai rolul activ pe care trebuie să-l aibă familia ca factor democratic de control din partea societății asupra activității din învățămînt — menționează prof, emerit Stelian Păun, inspector general adjunct al județului Ilfov. Și este îmbucurător să constatăm, așa cum s-a văzut limpede în această adunare, că familia ințelege să-și asume cu toată seriozitatea și răspunderea această îndatorire cu care este învestită de societatea noastră socialistă, dind sprijinul de care școala are nevoie în drumul dezvoltării și perfecționării sale continue.Am reținut, din spusele părinților participanți la amintita ședință, și citeva propuneri care merită o atenție deosebită din partea forurilor de învățămînt : studierea, în cadrul comitetelor și consiliilor cetățenești de părinți, a atribuțiilor, modului de organizare și funcționare a acestor organisme — înscrise în decretul Consiliului de Stat — pentru ca a- cestea să desfășoare o activitate cit mai rodnică și unitară ; perfecționarea activității lectoratelor pentru părinți și reactualizarea tematicii acestora ; informarea operativă a părinților asupra măsurilor sau experimentelor vizînd perfecționarea procesului instructiv-educativ din școală. pentru realizarea unei reale unități de acțiune educativă a școlii și familiei.
Florica DINULESCU

PROGRAMUL I

11,00 o viață pentru o idee : petrache 
Poenaru (1799—1875).

11.30 Din nou despre... preferințele dv. 
muzicale.

12.20 Inscripții pe celuloid.
12.45 Estrada muzicală a tinerilor.
13.15 Biblioteca pentru toți — Anton 

Holban.
14,05 Telex.
14.10 Chipurile acelbr voievozi. Docu

mentar.
14.40 Un disc pe 825 de linii.
15.10 Redutele Independenței — Plevna 

1877.
15,35 Caleidoscop cultural-artistic.
15,55 Vîrstele peliculei — magazin de 

cultură cinematografică.
16.45 Campionatele naționale de box — 

Înregistrare din gala semifinalelor.
18,00 club T.
18.50 Eroi Îndrăgiți de copil : Heidl.
19.15 Săptămîna politică internă și in

ternațională.
19.30 Telejurnal.
20.00 Teleenciclopedla.
20.50 Film serial : „Torna".
21.45 Telejurnal. • Sport.
22,00 Satiră și umor. Iș! dau concursul : 

Dem. Rădulescu, R. Zolla, Tama
ra Buciuceanu-Botez, Horia $er- 
bănescu, cuplul comic fantezist 
Anton și Romică, Virgil Ogășanu, 
Marius Marinescu, Dragoș Mirzan, 
Stefan Bănică, Ioana Casetti, Ja
nina Matei, Mihai Fotino. Paula 
Rădulescu. Cristina Stamate, ște
fan Tapalagă.

Ion SÎRBU „Istoria lui

A APARUT:

„REVISTA ECONOMICA”
Nr. 45 din 12 noiembrie 1976Din sumar amintim articolele : Planul pe 1977. O nouă treaptă in dezvoltarea economico-socială ; Industria ușoară în întîmpinarea exigențelor populației (Lina Ciobanu, ministrul industriei ușoare) ; Progresul agriculturii românești (Ion Stanciu, adjunct al ministrului agriculturii și industriei alimentare) ; Măsuri și acțiuni concrete pentru pregătirea realizării planului pe 1977 ; Particularitățile reproducției lărgite în cooperativele agricole de producție ; Cursa Înarmărilor — o uriașă risipă de resurse sustrase dezvoltării.DE LA AGENȚIA UNIVERSALCOOPPuteți reține locuri din timp la unitățile turistice ale cooperației de consum prin Agenția de turism Universalcoop, care se află in holul casei de bilete a Sălii Palatului și este deschisă. zilnic. între orele 13.00—17.00 Informații la telefon 14 52 09.

MihaiRecenta reeditare a lucrării Iui Ion Sirbu 
„Istoria lui Mihai Vo
dă Viteazul, domnul 
Țării Românești" (editura „Facla" reprezintă un eveniment istoriografie prin repunerea în circulație a unei lucrări consacrate unei personalități fundamentale a trecutului românesc, prin ținuta calitativă corespunzătoare cerințelor actuale a reeditării însăși (sub îngrijirea lui Damaschin 
Mioc). Acest important act de cultură se înscrie în șirul din ce în ce mai bogat al reeditărilor scrierilor u- nor istorici de seamă din trecut (Bogdan Pe- triceicu Hasdeu, N. Iorga, V Pârvan, D. Onciul). care în acest fel au putut să devină mai bine cunoscuți generațiilor mai tinere.în cuvîntul înainte a! cărții, prof. Stefan 
Stefănescu evocă sugestiv personalitatea autorului acestei prestigioase lucrări, Ion Sîrbu, care a îmbinat strîns de-a lungul Întregii sale vieți cercetarea științifică pasionată a trecutului istoric al patriei cu activitatea de militant pentru drepturile naționale fundamentale ale poporului român. în 1892 a participat la mișcarea memorandistă. in 1906 a fost candidat din partea țărănimii ]a a- tegerile parlamentare, în 1918 a fost delegat la marea adunare națională de la Alba Iu- lia, ca apoi. în cadrul Conferinței de pace de Ia Paris, să contribuie, prin cunoștințele sale, la victoria diplomatică a cauzei întregirii patriei.„Istoria lui Mihai Vodă Viteazul, domnul

Vodă Viteazul"Țării Românești" a fost la vremea ei și a rămas una dintre cele mai importante lucrări consacrate unei teme care va fi întotdeauna centrală in istoria unui popor conștient de rosturile sale în curgerea infinită a timpului. Din nefericire. partea a doua a volumului II șl volumul III în întregime au fost pierdute și, dată fiind moartea prematură a autorului, Ia 57 de ani. in
Reeditarea 

unei 
remarcabile 

lucrări

1922, n-au mal putut fi refăcute. în felul acesta. lucrarea lui Ion Sirbu se întinde de la antecedentele imediate ale înscăunării lui Mihai Viteazul pînă la unirea Transilvaniei cu Țara Românească după strălucita victorie de la Șelimbăr. Capitolele se înșiruie ca un fel de explicație preliminară a evenimentelor din 1599— 1600. Periodizarea propusă prin înseși capitolele principale și anume : 1594—1595, 1596—1597 ; 1598—1599a rămas valabilă, și cercetările ulterioare au demonstrat că în acești ani drama istorică s-a desfășurat cu sensuri și ritmuri diferite. De aici, desigur, impresia de crescendo, nu fără voia autorului, a unui șuvoi care se umflă dintr-o dată, îneît pînă la urmă rupe toate zăgazurile.

Marele merit al a- cestei biografii globale a lui Mihai Viteazul este, în primul rînd, acela al zugrăvirii u- nei mari personalități egale cu ea însăși tot timpul, dar de la început la dimensiunile cele mai înalte și care, confruntată cu dificile împrejurări interne și externe, le-a învins pe baza unei strategii realiste. în această privință, unul din cele mai interesante capitole ale lucrării este cel în care sînt descrise împrejurările din primăvara anului 1595. cînd la Alba Iulia delegația de boieri însărcinată să negocieze cu principele Transilvaniei a încălcat flagrant instrucțiunile domnului și a acceptat îngrădirea independentei statale și scăderea autorității domnești. Autorul. capabil de nuanțări subtile cu mijloacele conceptuale ale vremii sale, mai puțin elaborate decît cele de azi, se dovedește a fi in stare să facă diferența între domn, personificare a unor interese generale, și acea parte a boierimii cu interese strict particularizate. Cu asemenea rezistențe interne, relevă autorul, Mihai Viteazul a trebuit să lupte neîntrerupt, să le învingă pe rind pentru a netezi calea do- bîndirii independenței depline și a realizării unității. Presiunea continuă din afară este viu pusă în lumină de Ion Sîrbu, care, prin scurte comentarii, a știut să sublinieze acest dat fundamenta! a! istoriei noastre naționale : lupta necurmată pentru apărarea ființei proprii și pentru realizarea aspirațiilor naționale legitime.
Eugen STANESCU
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FAPTUL
DIVERS
Fragi în 
noiembrie ?

O curiozitate a naturii ne este 
semnalată de învățătorul Euge
nia Brinzan din Peștișanii Gor- 
jului. în timp ce se afla in 
excursie cu elevii săi pe un deal 
din apropierea Hobiței, satul na
tal al marelui Brâncuși. un bă
ietei i-a semnalat învățătorului 
un fenomen ciudat : in mijlocul 
unor flori care îmbobocesc doar 
in luna mai se aflau fragi. 
Fructe tocmai bune de mâncat. 
„Ca să vă convingeți — ne scrie 
învățătorul — vă trimit in plic 
citeva flori și fragi, pe care 
nimeni de prin partea locului 
nu-și amintește să le fi intilnit 
vreodată in luna noiembrie". în 
plicul cu pricina am găsit, in
tr-adevăr, frumoasele floricele. 
Cit despre fragi, se uscaseră bi
nișor. De, pînă a venit poșta... 
Să sperăm că. la anul, tot în 
noiembrie, o să primim și mure !

| îi plăceau
I boxele...

Marcel Cercel din Suceava 
căuta cu luminarea boxele cele 
mai bine aprovizionate ale gos
podarilor. Le descuia cu chei 
potrivite, se furișa inăuntru la 
vreme de noapte și ieșea incăr- 
cat cu tot ce găsea la indemină. 
Sesizate, organele de miliție i-au 
luat urma și l-au prins. Cunos
cut ca un vechi client al peni
tenciarelor, Cercel a găsit, in
tr-adevăr, ceea ce a căutat : tot 
o boxă.

Ah, tranzis 
toarele!

In

CONTROLUL MEDICAL:
îndatorirea a devenit obișnuință

Fl. N. NĂSTASE
„Din viată pentru viață"

— în decursul ultimilor ani — ne spune dr. Tiberiu Mureșan. șeful laboratorului de epidemiologie — sub îndrumarea și cu sprijinul direct al organizației municipale de partid, cadrele și unitățile sanitare din Turda au dus și duc o neîntreruptă activitate. împreună cu conducerile administrative ale unităților industriale. pentru eradicarea tuturor surselor purtătoare de noxe. La fabrica de ciment și la întreprinderea chimică s-au făcut și se fac investiții pentru protecția muncii și a mediului ambiant. De asemenea, la întreprinderea de materiale refractare „9 Mai“ și la cea de materiale de construcții se depun eforturi susținute pentru ocrotirea sănătății oamenilor. •Alături de marile eforturi materiale si financiare ale statului, rețeaua sanitară veghează in permanență asupra stării de sănătate a an- gajaților din unitățile industriale, precum și a celor din alte sectoare de activitate. Dacă în 1970. de pildă, la întreprinderea de sticlărie s-au semnalat 20 cazuri de îmbolnăviri de silicoză. în anii care au urmat, numărul acestora a scăzut, aiungin- du-se în 1975 la trei cazuri, iar în 1976 — nu s-a înregistrat nici unuL Rezultate bune s-au obtinut si la întreprinderea „9 Mai", unde în a- ceeași perioadă numărul de cazuri, de îmbolnăviri s-a redus de la 14 în 1970 la unul singur în 1975. în ultimii cinci ani. numărul zilelor de incapacitate de muncă la întreprinderea de sticlărie s-a redus cu peste 15 700 zile/om, în condițiile creșterii substanțiale a efectivului de muncitori.în legătură cu modul în care este organizat controlul medical obligatoriu al angaiaților din mediul industrial. în vederea prevenirii îmbolnăvirilor și a menținerii stării de sănătate și a capacității de muncă. interlocutorul ne-a spus :— Pe baza instrucțiunilor Ministerului Sănătății. am întocmit un plan de controale periodice a populației industriale pe întreprinderi și surse de noxe. De pildă, la Întreprinderea de produse refractare „9 Mai" au fost supuși examinărilor medicale complexe toti muncitorii, inginerii și tehnicienii. De asemenea, au fost examinați medical toți cei care lucrează în medii cu noxe la întreprinderea ..Electroceramica". întreprinderea de sticlărie. întreprinderea de materiale de construcții. In acest an. au fost supuși controlului medical'obligatoriu și angajați! care lucrează în locuri cu trepidații și zgomot de la întreprinderea chimică. de la „Electroceramica", de la întreprinderea de sticlărie și între

prinderea de materiale de construcții. în același timp, țin să subliniez faptul câ toti angaiatii întreprinderilor. indiferent în ce locuri lucrează, sînt supuși. în fiecare an, unui control medical general si complex.— Ce concluzii se pot trage în urma acestor controale medicale obligatorii ?

pensar incadrat cu medici și personal auxiliar necesar, precum și cu aparatură de specialitate. La dispensarul de la fabrica de ciment aflăm că organizațiile de partid, cele sindicale și de tineret au sprijinit și sprijină efectiv actiuiiea de control al sănătății muncitorilor. Cei care — sub un motiv sau altul — au încercat să se sustragă de la
În întreprinderi industriale din Turda

— în primul rind. trebuie subliniat faptul că aceste controale medicale obligatorii își dovedesc pe deplin utilitatea, prin caracterul lor preventiv. La controlul din acest an asupra stării de sănătate a muncitorilor din secțiile de mochetă și covoare din policlorură de vinii de la întreprinderea de materiale de construcții au fost sesizate unele cazuri de tulburări respiratorii. Imediat, am invitat un grup de specialiști ai Institutului de igienă din Cluj-Napoca. pentru a stabili gradul de toxicitate a gazelor emanate. în același timp, conducerea întreprinderii a fost o- bligată să realizeze un sistem de captare și eliminare a gazelor nocive.Fiecare întreprindere industrială din Turda dispune de cîte un dis-

controlul medical obligatoriu au fost puși în discuția colectivelor de muncă din care fac parte.Pe lingă unele dispensare de întreprinderi sînt arondate și circumscripții sanitare, ceea ce face ca nici populația din zonele industriale să nu rămină in afara controlului medical.— în fapt — remarcă directorul Spitalului unificat din Turda, dr. Iuliu Cărpinean — toată populația din Turda se află sub control medical periodic și organizat. Din acest punct, de vedere, a fost si este utilă inițiativa de a se deplasa nu oamenii la policlinică, ci medicii la oameni acasă. In scopul depistării bolilor cardio-vasculare si a diabetului zaharat au fost supuse unui

examen medical complex mai bine de 2 000 de persoane Am depistat astfel citeva zeci de cazuri de hipertensivi și diabetici, oameni care nici nu știau că slnt oredispusi unor asemenea boli Anul trecut, un grup de medici specialiști a efectuat peste 2 000 consultări ginecologice, iar in acest an vor fi efectuate alte 5 000 de asemenea examinări. întreaga acțiune se desfășoară in mod organizat si cu inalt spirit de răspundere. Orice dezinteres in această acțiune este aspru Sancționat. In acest an. de exemplu, am fost ne- voiți să sancționăm trei medici care au eliberat cu ușurință certificate medicale pentru scutire de muncă Socotim câ avem aici, la Turda, o stare de sănătate bună a populației, combătînd prin toate mijloacele unele noxe industriale și poluarea cu praf a atmosferei. Indicele de natalitate în acest an este superior celui din 1975. iar gradul de morbiditate este cel mai scăzut din tot județul Clui. Desigur, mai avem încă multe de făcut pe linia îmbunătățirii stării de sănătate a oamenilor muncii. Ne bucurăm de sprijinul permanent al comitetului municipal de partid și beneficiem din plin de faptul că Turda este în apropierea unui prestigios centru medical cum este Cluj-Napoca.
AI. MUREȘAN
corespondentul „Scînteli"

Apărută de curînd la editura „Eminescu", cartea lui Fl. N. Năsta- se „Din viață pentru viață" dezvăluie din primele pagini, cu patetism, chemarea autorului către lumina a- cestui timp contemporan — în care s-a format — către idealurile acestui timp, între tonul poematic, dominant in părțile de început ale cărții („Tu. țară, „Glie"), și nota sentimental-autobiografică din cel mai cuprinzător ciclu, „în prag de viață" — retrospectivă lucidă a unei existențe care rememorează rind nostalgic și duios chipuri dragi („Gin- duri despre mama", „Intîiul dascăl"), cînd durerile unei copilării marcate de privațiuni („Inculpatul") — autorul intercalează pagini memorabile din tragismul existenței unor oameni. cauzat de război („Urgia", ..Dincolo de viață") sau de politica rasială („Veverița") din aceiași ani de restriște.Autorul își dorește în aceste scurte proze — mai degrabă povestiri — punctarea unor semnificații sociale sau umane precise. Scrisul său iși propune de la început să recreeze viața, dar nu viața în-

tîmplătoare, nu banalitatea anonimă, ci acele momente esențiale, cu rezonanță istorică, care definesc individul în- tr-un context social, ca participant și creator al ansamblului u- man. Cu această motivație, autorul se o- prește asupra unor momente definitorii, reține numai acele verigi ale lanțului existențial sugestive prin însăși încărcătura lor. Toate acestea ne îndeamnă să nu căutăm în cartea de față ceea ce numim îndeobște frescă, acea înlănțuire de momente și psihologii care. însumate, recreează dimensiunea unui timp, ci, in primul rînd, înșiși pilonii. ideile de forță ale timpului. Deși aceste povestiri se desprind dintr-o experiență intimă. dintr-o viață trăită, de unde și sentimentul tonic al participării, cartea de față depășește simpla mărturie. fireasca pornire de a fi doar pentru sine, pentru a se înălța la o condiție omenească sau socială.Așa se intîmplă cu paginile din ciclul copilăriei, cu acele portrete închinate marnei sau bunicilor. Ele sînt astfel conturate îneît, fără a dezminți natura lor personală, indi

vidualitatea aparte, se constituie prin puterea lor de generalizare. realizată cu mijloacele unui eseist credincios simplității, în portretul cuprinzător al „mamei", al „străbunilor" din totdeauna. Din aceeași substanță se hrănesc și peisajele din natură cuprinse în ciclul „A- notimpuri". Constituite mai puțin ca descrieri de natură, acestea sînt mai degrabă meditații optimiste despre capacitatea regeneratoare a firii („Biruință", „Primăvară continuă"), despre simbioza veșnică între om și natură. Fără a-i lipsi forța notației faptului revelator. a momentelor dramatice (mai cu seamă în acele povestiri desprinse din fundalul neguros al perioadei războiului), dimensiuni constante ale artei de observație. Fl. N. Năs- tase ni se dezvăluie, prin această carte de început, ca un pasionat al ideilor portre- tizatoare, un sentimental călăuzit pretutindeni de un moralist deprins să dea literaturii vigoarea pedagogică a unei lecții. O lecție de elevată ținută civică și patriotică.
Emil VASILESCU

Pe stradă și in tramvai, 
tren și in autobuz, pe munte sau 
la locul de muncă, nu putini siht 
cei care poartă după ei apara
tele de radio cu tranzistori. Ni
meni n-ar avea nimic de zis 
dacă tranzistoarele ar „cînta" și 
„vorbi" pe un ton mai potolit. 
Dar mulfi dintre posesorii aces
tora le deschid pină la refuz și 
liniștea se sparge in țăndări. Pas 
de te ințelege cu ei. Uneori se 
intimplă și incidente, așa cum 
s-a petrecut și cel dintre Ale
xandru Salontai. de la coopera
tiva meșteșugărească „Mogoșa" 
din Baia Mare, și un coleg al 
său. Supărat că acesta slobozise 
prea tare vocea crainicului care 
transmitea „cotele apelor Du
nării", i-a smuls tranzistorul și 
l-a băgat intr-o găleată cu apă. 
Să-i închidă gura ! Dar și-a 
deschis și el buzunarul să-i plă
tească reparația.

De la chef
la volan

n-o fi foc, dacă merg și una mică" — și-a zis loan

cinema
• Premiera : SCALA — 9; 11,15;
13,30; 16; 18,15; 20,30, CAPITOL — 
9,15; 11,30; 13 45; 16; 18.15; 20 30,
GRI VITA — 9; 11,15; 13,30; 15,43;
18; 20,15.

Șatra : PATRIA — 9; 11,15;
13.30; 16; 18,15; 20,30.
• El au luptat pentru patrie : 
CENTRAL — 9,15; 12; 16; 19,15.
• Pe veci al tău î 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

I

„Că 
eu la....... ........_ _____
Costiug, șofer pe izoterma 31-BV- 
4814 a cooperativei de consum din 
Rișnov. A mai luat cu el alti 
cinci amici și au plecat la cabana 
„Cheia" de pe valea Rișnoavei 
De la „una mică" s-a ajuns la 
un chef de pomină. In timpul 
chefului, unuia dintre petrecă
reți, Gheorghe Luluciuc, i-a ve
nit „chef" să se plimbe sub clar 
de lună cu mașina. S-a urcat la 
volan și a pornit spre Rișnov. 
N-a ajuns însă departe. După ce 
a „măturat" un gard cu vreo 15 
stilpi din beton, s-a oprit intr-un 
șanț cu motorul in flăcări. Spe
riat, „viteazul" a luat-o la fugă, 
lăsind mașina pradă flăcărilor. 
Desigur, făptașul iși va primi pe
deapsa cuvenită, după cum nici 
șoferul nu va fi scutit de emoții.

Aventură

Producțiiîn cadrul Grupului întreprinderilor de industrie locală Prahova există de mai mult timp o constantă preocupare pentru valorificarea la maximum a suprafețelor de producție. Studiile realizate în acest sens de citeva colective la cele 16 unități din Ploiești, Cîmpina, Vălenii de Munte, Bucov au pus in evidentă peste 4 500 de mp de suprafață construită, pe care se poate realiza — fără investiții suplimentare de utilaje și mașini — o producție de circa 32 milioane lei. Discutăm mai in amănunt cu directorul general al grupului, ing. Aurel Melnic.— La găsirea suprafețelor și a mijloacelor de folosire a lor cit mai judicioasă — ne-a spus — am atras, practic, toți angajați! — muncitori, maiștri, ingineri, economiști — și rezultatele au

ÎN INDUSTRIA LOCALĂ PRAHOVEANĂ

suplimentare fără investițiifost cele scontate. Deseori s-au dat mai multe soluții de schimbare a fluxului de producție, de așezare a mașinilor, de modificare a amplasării secțiilor sau a atelierelor. De pildă. 238 mp am cîștigat prin folosirea înălțimii unor hale la fabrica „Tehnolemn" sau Ia unitatea noastră „Drum Nou" din Bucov. Cu planșee ușoare de o concepție simplă vom construi la etaj ateliere sau locuri de depozitare a materialelor cu greutate u- șoară Un alt exemplu ar fi cel al căilor de acces sau a distantei intre mașinile-unelte din halele de producție. Totodată, datorită îmbunătățirii transportului interateliere am finalizat și la acest capitol alți 413 mp suprafață utilă acoperită.— Știm că aveți un spațiu destul de mare la o unitate din

Bucov. care din 1974 nu este folosit. Ce s-a stabilit pentru a se utihza rentabil ?— Da, observația dv. este justă. Avem circa 520 mp capacitate, pe care se află mijloace fixe de 18 milioane lei. Se fabrică, după cum știți, cărămidă. încă nu am găsit după sistarea acestei producții soluția cea mai c- ficientă. mai rentabilă pentru industria noastră locală. Aș o- pina pentru un studiu mal atent la Consiliul popular județe.m Prahova vizînd răspunsul la întrebarea dacă este sau nu căzui să se reia producția de cărămiziAm notat și alte fapte demne de subliniat. între acestea se e- vidențiază că o parte din zestrea tehnică ce va fi amplasată pe noile suprafețe uzinale descoperite se va realiza prin autodo- tare. (Constantin Căpraru).

Se extinde o metodăGara C.F.R. Someșeni este dominată de un transtainer de 35 tone forță care încarcă și descarcă vagoane, portcontaine- re. pline cu mărfuri pentru diverse întreprinderi și unități comerciale. El manipulează zilnic peste 150 containere înlocuind munca a peste 40 de muncitori necalifieați. în prezent, circa 30 la sută din volumul mărfurilor ce intră și ies din municipiul Cluj-Napoca se vehiculează prin această poartă feroviară denumită tehnic Terminalul Someșeni. Tn acest an s-au încărcat 60 000 tone de mărfuri in transcontainere, aproape dublu față de 1973 și s-au descărcat 141 000 de tone cu 260 la sută mai mult față de 1973, anul intrării în funcțiune a terminalului. mijloc modern de transport al mărfurilor, cu o mare eficien-

modernă de transportță economică. Numai in acest an se va înregistra aici un venit de circa 1.2 milioane Iei. Ca urmare a experienței dobin- dite la Someșeni. traficul de mărfuri in containere s-a extins și In alte centre de pe raza Regionalei C.F.R.-Cluj.— Ținînd seama de indicațiile conducerii de partid și de stat privind extinderea tehnologiilor moderne de transport — ne spunea ing. loan Donea, director cu probleme de exploatare al Regionalei C.F R -Cluj — s-a adoptat un plan special privind dezvoltarea transporturilor paleti- zate, pachetizate. containerizate. Astfel pe raza Regionalei C.F.R.- Cluj, traficul de mărfuri trans- containerizat va crește de 3,8 ori in 1980 fată de 1975. (M. Alexandru).

I

de noapteViorel Rad lucra pe o autobasculantă a Trustului de construcții chimice București, șantierul Cluj-Napoca. Deși ciștiga destul de bine, a vrut să aibă și venituri suplimentare. Intr-una din nopțile trecute. împreună cu Dumitru Tănase, buldozerist la aceeași unitate, au mers in riul Someș, au încărcat autobasculanta cu pietriș, pe care l-au transportat apoi pînă în satul ficîndu-I" pe bani întoarcere, sub ocolului, șoferulviteză excesivă, autobasculanta a derapat și s-a răsturnat. Rezultatul : buldozeristul S-a accidentat foarte grav, mașina a fost avariată.

Pata, „valori- și băutură. La influehța al- a condus cu

luat fiin- artistică. membrii 4 fete —
— 9; 11,45; 14.30 17,15: 20, EFORIE
— 9; 11,45; 14,30; 17,15; 20.
• Expresul bulgărilor de zăpadă :
BUCUREȘTI - 9; 11,15; 13,15; 16.15: 
18,30; 20,45, MODERN - 9; 11,15;
13.30; 16; 18,15; 20,30.
• Lumină pe coline : DACIA — 
9; 11.15; 13.30; 15,45; 18; 20,15.
•• Cei patru mușchetari : VICTO
RIA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15:
20,30, VOLGA — 9; 11.15; 13.30;
15,45: 18; 20,15.
• Mastodontul ; LUMINA — 9: 
11,15: 13,30: 15,45; 18: 20,15.
• Mica sirenă ; DOINA — 9,30;
11,15: 13: 14,45; 16.30; 18,15; 20.
PACEA — 14.30.
•- Cangurul • COTROCENI — 10; 
12: 14: 16; 18; 20,
3 Ultima noapte a singurătății : 
CASA FILMULUI - 10: 12; 14; 16: 
18; 20. FLACARA — 16; 18; 20.

• Desene animate : FLACARA
— 14,30.
O- 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.
• Solaris (ambele serii) — 10. Tra
pez — 14.15; 16,30, Casca de aur
— 18,45, Noaptea saltimbancilor — 
20.45 : CINEMATECA (sala Union). 
•• Ultimele zile ale verii : PACEA
— 16; 18; 20.
• Cel 13 de la Barletta: BUZEȘT1 
— 9; 11.13; 13,30; 16; 18,15; 20'13.
• Aventurile celor trei muzicanți:
TIMPURI NOI — 9; 11.15; 13.30;
15.45: 18; 20.15.
•> ștefan cel Mare — Vaslui 1475: 
BUCEGI — 15,30: 19.

• Țara îndepărtată : UNIREA — 
15.30; 17.45; 20.
• Apașii : GIULEȘTI - 15.30;
17,45: 20
A Dacă tace cîntărețul : DRUMUL 
SĂRII — 15.30; 18; 20,15.
• Dosarul Gericarov : FLORE A S- 
CA - 15 30; 18: 20.15.
• Călărețul fără cap : FEREN
TARI - 15.30; 18; 20,15.
q, Orient Express : MIORIȚA — 
9: 12.30: 16: 19.30.
® Steaua fericirii captive î VII
TORUL - 15.30: 19.
O Oameni respectabili : AURORA 
- 9; 11.15; 13,30; 15.45: 18; 20.15, 
TOMIS — 9; 11.15; 13,30: 16; 18,13: 
20.30.
O Filip cel bun : POPULAR — 
15.30: 18: 20.15
• Războiul meu, dragostea mea î 
RAHOVA — 16; 18; 20.

• Plntea î MUNCA - 15,30; 17.45; 
20.
• Aeroport *75 : ARTA — 15,30; 
17.45; 20.
•r Osinda : COSMOS — 18: 20,15.
• Tom Sawyer : COSMOS —
15.30.
• Ilustrate cu flori de clmp: VI-
TAN — 16: 18; 20
p Comisarul Piedone la Hong- 
Kong : MOȘILOR - 9; 11,15; 13.30; 
15.45: 18: 20.15.
• O piramidă pentru mine î 
CRtNGAȘI — 17.

teatre
• Teatrul Național București (sala 
mare) : Richard a) lîî-lea — 19.30.

(sala mică) ; Cazul Enăchescu — 
19.30. (sala Atelier) : Capul — 17.
• Filarmonica ..George Enescu" 
(Ateneul Român) : Concert simfo- 
nic. Dirijor : Mircea Basarab. So
list : Gisbert Schneider (R.F.G.) — 
20. (sala Studio a Ateneului Ro
mân) : Ciclul „După-amieziie mu
zicale ale tineretului'4. Debuturi. 
Recital de pian ; Irlna Bughici 
- 18.
«r Opera Română : Cavaleria rus
ticană, Paiațe — 19.
© Teatrul de operetă : Țara suri- 
sului — 19.30.
e Teatrul de comedie : Plicul — 
19.30.
* Teatru! „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala Schitu Măgureanu): 
Intre noi doi n-a fost dccît tăcere

— 19.30, (sala Grădina Icoanei) : 
Puterea și adevărul — 19.30.
• Teatrul Mie : Viața e ca un 
vagon ? — 19,30.
• Teatrul „C. I. Nottara” (sala 
Magheru) : Ultima cursă — 19,30, 
(sala Studio) ; Patru lacrimi — 19.
6 Teatrul ,,G!ulești“ : Hotel „Zo
dia gemenilor" — 19,30.
O Teatrul evreiesc de stat : Evrei
ca din Toledo — 19,30.
o Teatrul satiric-muzical ,,C. Tă
nase" (sala Savoy) : Revista cu 
paiațe — 19.30, (sala Victoria) : 
Cavalcada comediei — 19,30.

Teatrul „Ion Creangă" : An
dersen — 7 povești —• 17.
• Teatrul „Țăndărică" (sala Aca
demiei) : Un băiat isteț și un re
ge nătăfleț — 17.

I Ciclo-artistii• ♦
ILa Combinatul de lianți și azbociment din Tg. Jiu a ță o originală formație
I Originală pentru că formației — 6 băieți șisînt pasionați nu numai de artă,
Ici și de sport. Mai exact, de ciclism. Cei zece artiști amatori prezintă spectacole de brigadă,
I recitaluri de poezie, concerte de muzică populară și ușoară atît pe scena clubului întreprinderii,
Icît și la căminele culturale di-, satele unde locuiesc colegii lor
I navetiști. Evident, cel zece se deplasează la sate cu bicicletele. In asemenea condiții, «intern slgurați că totul merge „caI roate". arpe

Rubrica realizata de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților 
„Scinleil'

I
I
I
I
I
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I
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Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar General al Partidului Comunist Român 

Președintele Republicii Socialiste RomâniaStimate tovarășe Ceaușescu,Vă mulțumesc cordial pentru felicitările pe care mi le-ați transmis cu ocazia alegerii mele ca președinte al Consiliului de Stat al Republicii Democrate Germane.Sînt convins că colaborarea multilaterală frățească intre partidele, statele și popoarele noastre se va adinei în toate domeniile și va contribui la Întărirea în continuare a comunității statelor socialiste.Vă rog să primiți, stimate tovarășe Ceaușescu, urările mele de noi succese in activitatea dumneavoastră plină de răspundere, multă sănătate, putere de muncă și fericire personală.
ERICH HONECKER

Secretar general al Comitetului Central 
al Partidului Socialist Unit din Germania 

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Democrate Germane

Excelenței Sale Domnului MANEA MĂNESCU 
Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste RomâniaAm primit cu plăcere mesajul adresat de dumneavoastră cu ocazia celei de-a 53-a aniversări a Republicii Turcia. Exprim Excelenței Voastre mulțumirile mele cordiale, precum și cele mai bune urări de fericire personală 

fi pentru prosperitatea țării dumneavoastră.
SULEYMAN DEMIREL
Primul ministru al Turciei

Excelenței Sale Domnului MANEA MĂNESCU 
Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste RomâniaVă rog să primiți sincere mulțumiri pentru amabilul dumneavoastră mesaj cu ocazia numirii mele ca prim-ministru al Suediei.

THORBJOERN FAELLDIN
Primul ministru al Suediei

Vizita delegației parlamentare indieneLa invitația Marii Adunări Naționale a Republicii Socialiste România, vineri după-amiază a sosit în Capitală o delegație parlamentară indiană, condusă de B. R. Bhagat, președintele Camerei Reprezentanților a Parlamentului Republicii India, care va face o vizită de prietenie in țara noastră.Din delegație fac parte Dinem Bhattacharya, deputat în Camera Reprezentanților din partea Partidului Comunist din India (Marxist), K. N. Dhulap, deputat în Consiliul Statelor, din partea Partidului Muncitoresc Țărănesc, Syed Nizam-Ud-Din, deputat în Consiliul Statelor, din partea Congresului Național Indian (C.N.I.), Savitri Shyam și P. Venkatasbbaiah, deputați în Camera Reprezentanților, din partea C.N.I., S. L. Shakdher, secretar general al Camerei Reprezentanților, S. Seshadri, secretar al președintelui Camerei Reprezentanților. La sosire, pe aeroportul Oto- peni, oaspeții au fost. întîmpinați de Nicolae Giosan, președintele Marii Adunări Naționale, Virgil Teodores- cu, vicepreședinte al Marii Adunări Naționale, Ion Ceterchi, președintele Asociației de prietenie româno-india- nă, Ilie Șalapa, președintele Comisiei pentru industrie și activitatea economico-financiară a M.A.N.. Margareta Hauser, secretar al M AN., Iuliu Fejes. membru al Comisiei pentru politică externă și cooperarea
• SPORT • SPORT • SPORT O SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT •

BOX:

Nu vom vedea o finală Cuțov-Dobrescu!Teri, în prima dintre reuniunile 
s< ‘finale erau programate meciuri 1 cinci categorii de greutate, deci, în total zece partide. Spre dezamăgirea numeroșilor spectatori, trei competitori nu s-au prezentat pe ring și astfel au rămas la număr numai șapte meciuri. în cele trei cazuri, decizia care a răsunat prin difuzoare era identică : „X ciștigător prin neprezentarea lui Y, oprit de medic să urce pe ring". Decizii cu cintec, așa cum le-a considerat și publicul, fiindcă T. Tudor, Gh. Simion și I. Gyorffi ar fi trebuit să încrucișeze mănușile cu colegii lor de club Gh. Ciochină (Steaua), C. Cuțov și V. Vrînceanu (ambii de la Dinamo). Publicul n-a gustat păcăleala și este într-adevăr cazul să criticăm asemenea atitudini nesportive, de complezență față de colegii de club, tocmai în întreceri cu caracter individual. De altfel, discutind această situație cu mai mulți membri ai biroului F. R. Box, a reieșit aproape unanimă opinia după care, Ia viitoarele ediții ale campionatelor, federația ar trebui să limiteze dreptul de înscriere la 1—2 competitori de club pentru fiecare categorie.Evenimentul primei gale semifinale a fost fără doar și poate eliminarea lui Paul Dobrescu (Dinamo) de către Ion Budușan (Metalul București). Nu vom mai vedea, prin urmare, tradiționala finală a categoriei ușoare, Cuțov—Dobrescu. Cel mai mare dintre frații Cuțov va trebui să lupte duminică cu tînărul Budușan (21 ani), care ieri și-a cîștigat pe merit galoanele de finalist. Presupunem că lui Budușan i-ar fi posibil să urce și alte trepte în ierarhia categoriei ușoare, dacă ar da mai multă atenție antrenamentului fizic și nu s-ar baza numai pe aptitudini. La acest meci se cere să’ observăm, spre a preintîmpina alte greșeli cu ocazia galei finale, că doi dintre arbitrii-judecătorii — în pofida evidenței faptelor de pe ring — acordaseră decizia adversarului lui Budușan.La categoria pană (57 kg), vom urmări, duminică dimineața, o finală Gh. Ciochină (Steaua) — M. Lazăr (Rapid), una dintre atracțiile galei. 

economică internațională a M.A.N., alți deputați in Marea Adunare Națională.Au fost prezenți S. L. Kaul, ambasadorul Indiei la București, și membri ai ambasadei.în aceeași zi, președintele Marii Adunări Naționale a primit delegația parlamentară indiană. A fost prezent ambasadorul Indiei la București.în cadrul convorbirii care a avut loc cu acest prilej au fost discutate aspecte ale organizării și activității parlamentelor din cele două țări, fiind evidențiate rolul important și modalitățile de care ele dispun pentru dezvoltarea relațiilor între state, în spiritul înțelegerii, colaborării și păcii, al apropierii între popoare. Au fost subliniate bunele relații româno- indiene, conlucrarea rodnică dintre parlamentari.Președintele Marii Adunări Naționale a oferit un dineu în onoarea delegației parlamentare indiene. în timpul dineului, Nicolae Giosan și B. R. Bhagat, președintele Camerei Reprezentanților a Parlamentului Republicii India, au toastat în sănătatea președintelui Republicii India, Fakhruddin Aii Ahmed, a președintelui Republicii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu, pentru dezvoltarea și adîncirea prieteniei și colaborării multilaterale dintre cele două țări și popoare.

în finala categoriei muscă (51 kg) au ajuns Ibrahim Faredin (Farul), boxer cu înaltă tehnicitate, candidat nr. 1 la titlul național, și Dinu Teodor (Dinamo). Ieri, Faredin a impresionat din nou publicul prin boxul în continuă mișcare, derutant pentru adversar, dar, pe drept cuvînt, i se cefe o mai mare densitate de lovituri spre a convinge juriile, inclusiv la reuniunile internaționale.La categoria mijlocie mică (71 kg), V. Didea (Dinamo) a trecut și de brașoveanul D. Cimpoieșu și-1 va în- tîlni în finală pe Sandu Tirilă (B. C. Galați), uitima speranță a gălățeni- lor la un titlu de campion. Costică Dafinoiu (B. C. Brăila) nu i-a dat timp Iui Gh. Axente (B. C. Galați) nici să clipească, invingîndu-I prin abandon în primul rund. Oafinoiu contra lui V. Vrînceanu (Dinamo) va fi o finală a categoriei semigrea (81 kg) între un „batailleur" fără cruțare și un tînăr „stilist", un meci foarte interesant pentru viitorul celor doi pugiliști.Aseară, în cea de-a doua reuniune a semifinalelor, au fost înregistrate următoarele rezultate : semimuscă (48 kg) : T. Ghinea (Steaua) b.p. R. Cosma (Dinamo) ; Al. Turei (Voința Cluj-Napoca) b.p. L. Moldovan (Cim- pia Turzii) ; cocoș (54 kg) : Mcmet Iuseim (Farul) b.p. N. Popa (Metalul) ; N. Stoenescu (A.S.A. Cluj-Napoca) b.p. Dinu Condurat (Steaua) ; semiușoară (60 kg) : I. Mantu (Steaua) b.p. Gh. Vlad (Muscelul), FI. Livadaru (Steaua) b.p. Ilie Dragomir (Olimpia) ; semimijlocie (67 kg) : I. Vladimir (Dinamo) b.p. C. Hajnal (Steaua) ; V. Cicu (Dinamo) b.p. L. Măciucă (U.M.T.) ; mijlocie (75 kg) ; Al. Năstac (Steaua) b.p. I. Răducu (B.C. Brăila) ; Șt. Florea (Rapid) ciș- tigă prin neprezentarea lui V. Si- laghi (Tehnofrig) ; grea (+81 kg) ; I. Dascălu (Farul) b.p. V. Lehăduș (B.C. Galați) ; M. Simon (Dinamo) cîștigă prin neprezentarea lui I. Giurcă (Metalul Tirgoviște).Finalele la cele 11 categorii se vor disputa duminică dimineața, de la ora 10, la Palatul sporturilor și culturii.
Valerlu MIRONESCU

Cronica zilei
Viceprim-ministrul guver

nului Olandei, ministrul 
justiției Andreas A.M. van Agt, care, la invitația Ministerului Justiției, face o vizită in țara noastră, a sosit ieri în Capitală La sosire, pe aeroportul Otopeni, oaspetele a fost întîmpinat de Emil Nicolcioiu, ministrul justiției, de alte persoane oficiale. A fost prezent A. H. Croin, ambasadorul Olandei la București.

Telegrame. P«?edintele Marii Adunări Naționale a Republicii Socialiste România, Nicolae Giosan, a adresat o telegramă de felicitare președintelui Adunării Federale a Republicii Socialiste Cehoslovace, Alois Indra, cu prilejul realegerii sale in această funcție.*Nicolae Giosan, președintele Marii Adunări Naționale a Republicii Socialiste România, a adresat președintelui Adunării Poporului din R. A. Egipt, Sayed Marei, o telegramă de felicitare cu ocazia realegerii sale în această funcție.
Mesaje. Cu ocazia împlinirii a 10 ani de la stabilirea relațiilor diplomatice între Republica Socialistă România și Republica Federală Nigeria, miniștrii afacerilor externe ai celor două țări, George Macovescu și generalul de brigadă Joseph Garba. au efectuat un schimb de mesaje de felicitări.

★Ministrul afacerilor externe a! Republicii Socialiste România, George Macovescu, a primit o telegramă de mulțumiri din partea ministrului a- facerilor externe al Turciei, Ihsan Sabri Caglayangil, pentru felicitările adresate cu ocazia Zilei naționale a acestei țări. *Ministrul afacerilor externe al Republicii Socialiste România, George Macovescu, a primit o telegramă de mulțumire din partea ministrului a- facerilor externe al Suediei. Karin Soder. pentru felicitările adresate cu prilejul numirii sale în această funcție.
★Vineri a avut loc la București semnarea protocolului privind schimburile artistice dintre Agenția română de impresariat artistic — A.R.I.A. și Agenția de concerte din R. D. Germană pe anii 1977 și 1978, precum și preliminariile pentru anul 1979. Cele două instituții impresariale au convenit să dezvolte, în continuare, colaborarea dintre ele, în conformitate cu planurile culturalo existente între România și R.D. Germană, preo- cupîndu-se de permanenta extindere a schimburilor artistice.

în Editura politică 
a apărut:

PROBLEME ALE PĂCII 
Șl SOCIALISMULUI 

Nr. 8/1976

FOTBAL: MIINE, 
IN DIVIZIA AMiine, în campionatul diviziei A, se vor juca partidele etapei a XIII-a. La București, va avea loc meciul- cheie al sezonului de toamnă dintre Dinamo și Universitatea Craiova. Partida se va desfășura pe stadionul Dinamo, cu începere de la ora 14. Celelalte două meciuri din București se vor juca de la ora 11 : pe stadionul Republicii. Sportul studențesc — F.C.M. Galați ; pe stadionul Steaua, partida Steaua — F.C. Argeș.în tară, de la ora 14, se vor juca meciurile : F.C. Bihor — Politehnica Iași, F.C.M. Reșița — Progresul, Corvinul — Politehnica Timișoara, U.T.A. — A.S.A., S.C. Bacău — Rapid și F.C. Constanța — Jiul.Miercuri. 17 noiembrie, se va juca restanta F.C.M. Reșița — Sportul studențesc.Tot la 17 noiembrie, la Timișoara, va avea loc o partidă internațională interesantă : România B — R. F. Germania B.ÎN CÎTEVA RÎNDURI• Meciul-derbi al campionatului de polo pe apă, dintre formațiile bucureștene Dinamo și Rapid, se va juca astăzi, incepind de la ora 18,00, la bazinul acoperit Floreasca din Capitală.• în sferturile de finală ale turneului de tenis de la Hong Kong. Ilie Năstase l-a învins cu 6—1, 6—1 pe mexicanul Emilio Montano. Celelalte trei partide disputate s-au încheiat cu următoarele rezultate : Chico Hagey (S.U.A.) — Juergen Poh- mann (R. F. Germania) 7—6, 6—3 ; Gene Mayer (S.U.A.) — Paul Kronk (Australia) 6—3, 6—1 ; Ken Rosewall (Australia) — Steve Krulewitz (S.U.A.) 6—3, 6—3.• Partidele din optimile de finală ale turneului de la Stockholm s-au încheiat cu următoarele rezultate : Connors — Taroczi 6—4, 6—2 ; Ramirez — Okker 7—6, 6—1 ; Orantes — Spear 6—1, 6—2 ; Borg — Lloyd 6—2, 6—7, 7—6 ; Bertram — Vilas 6—1, 4—6, 7—6 ; Rahim — Solomon 6—7. 6—4, 6—4 ; Gottfried — Smith 6—3, 6—4 ; Cox —Fibak 7—5, 6—3.

Semnarea protocolului 
guvernamentale de 

intre Româniaîn zilele de 10—12 noiembrie 197(3 au avut loc, la București, lucrările celei de-a VIII-a sesiuni a Comisiei mixte guvernamentale de colaborare economică între Republica Socialistă România și Republica Democrată Germană.Delegația română a fost 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 ÎVIi- niștri, președintele părții R.D. Germane în comisie.în cadrul lucrărilor sesiunii s-a apreciat pozitiv dezvoltarea ascendentă a relațiilor economice dintre cele două țări, concretizată prin lărgirea domeniilor și formelor de cooperare in producție și prin creșterea an de an a schimburilor de mărfuri.O contribuție hotărîtoare la dezvoltarea acestor relații au avut-o in- tilnirile și convorbirile dintre conducătorii de partid și de stat ai celor două țări, tovarășii Nicolae Ceaușescu și Erich Honecker.Acțiunile de cooperare și specializare in producție mai importante, încheiate în ultimul timp cu R.D. Germană, să referă la : mașini-unelte, transformatoare de putere, aparate de măsură și control, obiective foto, armături industriale, laminate din oțel, diferite produse chimice și altele. De asemenea, au fost încheiate înțelegeri de colaborare economică și tehnico-științifică în domeniile industriei chimice, energiei electrice, agriculturii și în alte domenii.în scopul dezvoltării în continuare 
a colaborării și cooperării economice
vremea
Ieri tn (ară s Vremea a fost in gene

ral caldă. Cerul a fost variabil, mat 
mult noros în Transilvania șt în re
giunile din sudul și estul țării. Izolat 
a burnițat în nord-vestul Olteniei, 
Transilvaniei și în estul Moldovei. Pe 
alocuri, in Transilvania și, izolat, tn 
Carpații meridionali, s-a produs ceață. 
Vintul a suflat în general slab, excep- 
tînd sudul Banatului, unde a prezentat 
intensificări pină la 20—40 de kilometri 
pe oră. Temperatura aerului, la ora 14, 
era cuprinsă între 1 grade la Toplița, 
Joseni șl Miercurea Ciuc și 17 grade 
la Borod. In București : Vremea a fost 
relativ caldă, cu cerul schimbător.

Timpul probabil pentru zilele de 14, 
ÎS și U noiembrie. In țară : Vreme re
lativ caldă, mai ales la începutul In
tervalului. Cerul va fi variabil, mai mult 
noros. Vor cădea ploi locale, mal frec
vente în vestul și nordul țării. Vintul 
va sufla slab pînă la moderat, predo- 
minlnd din sud-vestul și vestul țării. 
Minimele vor fi cuprinse între 2 și 10 
grade, izolat mal coborlte în estul Tran

GIMNASTELE ROMÂNCE ELOGIATE DE ÎNTREAGA 
PRESĂ NIPONĂTOKIO (prin telex). Prezența în Japonia a tinerelor gimnaste românce pentru a participa la competiția internațională „Cupa Kuniki", a fost comentată de marile cotidiene nipone ca unul dintre evenimentele extraordinare. „Regina gimnasticii, Nadia Comăneci din România —scrie „Asa- 

hi Shimbun"]— a sosit joi seara la Tokio, împreună cu colegele sale. Comăneci — subliniază ziarul — a fascinat întreaga lume prin perfecțiunea și precizia exercițiilor sale".
„Mainichi Shimbun" relevă, la rîn- du! său. că Nadia Comăneci a devenit regina gimnasticii mondiale la frageda virstă de 14 ani. Ziarul subliniază marea popularitate de care se bucură Nadia Comăneci în rîndul iubitorilor de sport din Japonia. Anunțindu-și cititorii că echipa României, din care face parte Nadia Comăneci, deținătoarea a trei medalii de aur la Montreal, a sosit în Japonia. „Yomiuri 

Shimbun" relatează despre primirea entuziastă, ieșită din comun, de care s-au bucurat gimnastele noastre. Sub tittul „bun venit, Comăneci", ziarul 
„Akahata" relatează detaliat, in prima pagină, sosirea în Japonia a Na- diei Comăneci și a colegelor sale. în pagina sportivă, ziarul inserează un articol consacrat acestui eveniment, subliniind că Nadia este cea mai populară sportivă a întregului turneu de la Nagoya. în prezent, scrie ziarul, Comăneci dovedește cea mai înaltă măiestrie la toate aparatele de gimnastică. „Akahata" menționează,

întreceri pentru copiiîncepînd de ieri, sala sporturilor din Suceava găzduiește finalele campionatelor republicane pentru copii la lupte greco-romane. La întreceri iau parte 250 de copii, din 27 de județe ale țării și din Capitală. 17 dintre județe prezintă echipe complete, avînd reprezentanți pentru fiecare din cele 12 categorii de greutate.

sesiunii Comisiei mixte 
colaborare economică 
si R. D. GermanăI între cele două țări, la șeșiune au fost convenite măsuri concrete pentru finalizarea de noi acțiuni de cooperare și specializare in producție în domeniile construcțiilor de mașini, electrotehnicii și electronicii, industriei metalurgice, industriei chimice și în alte domenii de interes reciproc.O atenție deosebită a fost acordată creșterii și diversificării schimburilor de mărfuri dintre cele două țări, convenindu-se măsuri corespunzătoa- ' re pentru încheierea cit mai curind a Protocolului comercial pe anul 1977. Totodată, s-a convenit încheierea de contracte de livrări reciproce pe termen lung.Protocolul sesiunii a fost semnat de președinții celor două părți în comisie.La semnare au fost prezenți Constantin Niță, ambasadorul României în R.D. Germană, și dr. Hans Voss. ambasadorul R.D. Germane la București.Tratativele s-au desfășurat într-o atmosferă cordială, de prietenie și înțelegere reciprocă.

★în timpul șederii în țara noastră, dr. Gerhard Weiss, precum și membri ai delegației R.D. Germane au vizitat. întreprinderea de mașini-unelte și agregate București, întreprinderile de tractoare și de autocamioane din Brașov. *în după-amiaza zilei de vineri, delegația guvernamentală economică a R.D. Germane a părăsit Capitala.(Agerpres)
silvaniei, far maximele tntre 0 și 18 
grade, local mai ridicate la început. Lo
cal. dimineața șl seara ceață. In Bucu
rești : Vreme relativ caldă. Cerul va fi 
variabil, mal mult noros. favorabil 
ploii. VInt slab pînă la moderat. Tem
peratura ușor variabilă. Dimineața 
ceață slabă.

SEZONUL 
DE VÎNĂTOAREîn conformitate cu Legea privind economia vînatului și vinătoarea, A- sociația Generală a Vînătorilor și Pescarilor Sportivi aduce la cunoștința membrilor săi că vinătoarea la iepuri este permisă în perioada 14 noiembrie 1976 — 31 ianuarie 1977, Iar de fazani, de la 14 noiembrie 1976 pînă la 28 februarie 1977. Precizări suplimentare despre modul de organizare și exercitare a vînătorii recreativ-sportive la iepuri și fazani urmează a se lua de la asociațiile județene și din municipiul București ale vînătorilor și - pescarilor sportivi.

totodată, participarea Teodorei Un- gureanu, evidențiind vigurozitatea e- xercițiilor acestei tinere sportive românce.Cotidianul economic „Nihon Keizal 
Shimbun" își intitulează relatarea despre sosirea Nadiei Comăneci i.Zîna albă a venit în Japonia", subliniind primirea entuziastă făcută acestui „Idol al lumii".Dintre ziarele sportive menționăm cotidianul „Nlkkan Sports", care publică pe prima pagină o mare fotografie a Nadiei Comăneci, „regina de 14 ani" a gimnasticii. Ziarul apreciază că nici chiar la Montreal Nadia Comăneci nu a avut o primire atit de entuziastă ca in Japonia.Gimnastele Nadia Comăneci, Teodora Ungureanu și Mariana Constantin au efectuat în cursul zilei de vineri două antrenamente la Nagoya, orașul în care astăzi și miine se vor desfășura întrecerile concursului internațional.Vineri seara, organizatorii concursului de la Nagoya au sărbătorit ziua de naștere a Nadiei Comăneci, care a împlinit 15 ani la 12 noiembrie, și a Teodorei Ungureanu, care astăzi împlinește 16 ani.La Nagoya au mai sosit sportivi și sportive de renume din U.R.S.S.,R. D. Germană, Ungaria, Franța,S. U.A. și Canada. Japonia va prezenta la acest tradițional concurs pe cei mai buni gimnaști ai săi.

Paul DIACONU

la lupte greco-romaneCu prilejul deschiderii oficiale a competiției, un moment emoționant l-a constituit prezența in mijlocul micilor pasionați de sportul luptelor a vicecampionului olimpic, Ștefan Rusu, crescut în cadrul cunoscutei secții de lupte de la Rădăuți. (Gheor- ghe Parascan).

LUCRĂRILE CONGRESULUI PARTIDULUI
COMUNIST PORTUGHEZ

Raportul prezentat de tovarășulîn Raportul Comitetului Central prezentat celui de-al VIII-lea Congres al Partidului Comunist Portughez, secretarul general al partidului, Alvaro Cunhal, a trecut in revistă realizările obținute de poporul portughez, de forțele sale revoluționare în cei doi ani și jumătate care au trecut de la răsturnarea dictaturii fasciste. în context, vorbitorul a scos în evidență faptul că P.C. Portughez s-a aflat permanent în fruntea luptei maselor populare pentru transformări structurale, pentru apărarea și lărgirea cuceririlor revoluționare, cîștigînd prin aceasta sprijinul tot mai larg al oamenilor muncii portughezi. Poporul portughez — a spus el în continuare — a creat o Portugalie democratică și revoluționară, care, depășind mari dificultăți interne, a pășit pe calea progresului ce duce spre socialism. Vorbitorul s-a referit pe larg la necesitatea salvgardării principalelor trei cuceriri ale revoluției portugheze, consacrate în noua Constituție a țării : naționalizarea marilor firme capitaliste, reforma agrară și controlul muncitoresc în întreprinderi. Arătînd că există încă pericole reale pentru regimul democratic, datorită acțiunilor conspirative ale forțelor extremiste de dreapta, secretarul general al P.C.P. a subliniat că sînt, totuși, mari posibilități de a consolida și continua procesul democratic, intru- cît clasa muncitoare este tot mai
Pe șanfierele-gigant 

din Belgorod
Jeleznogorskul este un oraș tinăr, mult mai tînăr decît media de virstă a celor 60 000 de locuitori ai săi, care și ea nu depășește 28 de ani. Căci primul cetățean născut aici. Ghennadi Gorbunov, împlinește în decembrie doar 19 ani. „Dar, opinează primarul orașului, G. V. Logacev, cu care stăm de vorbă, adevărata tinerețe a urbei se măsoară in „ani-construcție". De exemplu „anii-construcție" din perioada precedentului cincinal au însemnat pentru oraș un plus de 300 000 mp spațiu locativ, 4 școli medii, un palat al culturii, un hotel ultramodern, un magazin universal etc. Orașul continuă să fie un șantier, într-un viitor apropiat el urmind a cuprinde 250 000 locuitori".La intrarea în oraș am putut admira o statuie din fier și beton, reprezentînd... un magnet. Jeleznogorskul este un fel de poartă spre împărăția uriașelor zăcăminte de fier din zona Kursk—Belgorod, cunoscute sub denumirea de „anomalia magnetică de la Kursk". Rezervele de minereu de fier de aici sînt atit de mari, îneît acele busolelor, dezorientate, nu mai arată Nordul. O treime din rezervele de acest gen ale întregii Uniuni Sovietice sînt concentrate în această zonă pe o suprafață ce nu reprezintă mai mult decît a suta parte din teritoriul țării.De curind. într-o vale din această zonă au început să fumege coșurile fabricii de înnobilare a minereului extras din cariera „la zi" Mihailovski. Pină nu de mult, minereul extras de aici, cu o concentrare de 55 la sută metal, putea fi trimis furnalelor imediat după concasare. Dar sub stratul acesta „bogat" se află așa-numitele cuar- țite oxidate, cu un conținut de 40 la sută metal, și mai in adine — cuartitele neoxidate cu circa 35 Ia sută metal. în ansamblu, este vorba de trilioane de tone de minereu. Prima etapă a lucrărilor fabricii de înnobilare de la Mihailovski s-a încheiat. Acum se desfășoară lucrările în cadrul celei de-a doua și celei de-a treia etape de construcție. Șeful adjunct al laboratorului central al combinatului Mihailovski, V. Margulis, întrevede deschiderea a încă unui șantier pentru construirea . unei fabrici de înnobilare a minereurilor așa-zis „sărace", ceea ce va duce la obținerea unui considerabil surplus anual de producție.Dacă Jeleznogorskul este poarta spre avuțiile „anomaliei magnetice de Ia Kursk", mica localitate Stării Oskol reprezintă un simbol al uriașului salt în progresul tehnic petrecut în această zonă. Pină in prezent, relatează M. Trunov, prim-secretar al Comitetului regional Belgorod al P.C.U.S.. zona noastră era mai mult un furnizor de materie primă. Minereul extras in regiunea Belgorod era transportat la uzinele siderurgice din No- volipețk sau în Ural. Acum, iată că in mica așezare Stării Oskol se construiește un combinat electro-

însemnări de călătorie 
din U. R. S.S.

LOTO
NUMERELE EXTRASE LA TRAGEREA DIN 12 NOIEMBRIE 1976EXTRAGEREA I : 72 20 35 46 50 9 87 82 31.EXTRAGEREA a Il-a : 17 56 89 84 69 77 13 73 63.FOND GENERAL DE C1ȘTIGURI : 814 124 lei. din care 75 998 lei reportPlata cîștigurilor se va face în Capitală începînd de la 27 noiembrie pînă la 14 ianuarie 1977, în țară aproximativ din 1 decembrie pină la 14 ianuarie 1977, inclusiv, iar prin mandate poștale aproximativ din 1 decembrie 1976.

Alvaro Cunhalunită in apărarea drepturilor sale.Consolidarea democrației in Portugalia trece în mod necesar prin reconcilierea între comuniști și socialiști — a spus în continuare A. Cunhal. afirmînd că P.C.P. nu duce o politică de contestare și opoziție sistematică față de guvernul socialist, ci sprijină orice măsuri pozitive ale acestuia.în continuare, raportul s-a referit la măsurile propuse de P.C.P. în vederea soluționării marilor probleme economico-sociale cu care este confruntată tara, îndeosebi a dificultăților economice și financiare, insistîna asupra faptului că rezolvarea problemelor imediate trebuie să se bazeze pe consolidarea cuceririlor revoluționare și pe o dinamică necapita- listă, pornindu-se de la transformările structurale realizate in ultimii doi ani și jumătate în domeniile politic. economic și social. A fost subliniată, apoi, marea importanță a sprijinului internaționalist primit de P.C.P. din partea partidelor comuniste și muncitorești, îndeosebi din țările socialiste, exprimindu-se recunoștința pentru acest sprijin.în încheierea raportului, vorbitorul a reafirmat că P.C.P. nu. va precupeți eforturile in vederea realizării unității de acțiune a comuniștilor cu toate forțele revoluționare, democratice și progresiste ale țării, inclusiv cu mișcarea forțelor armate.

siderurgic, cu un foarte înalt grad de automatizare, care va funcționa fără furnale și industrie cocsochi- mică. Adică, oțelul va fi obținut direct din minereu. Combinatul va produce anual, între altele, 3 500 000 tone de oțel și 2 700 000 tone de laminate. Minereul de la cariera „Lebedinsk", superconcen- trat, va fi expediat pe o conductă de 27 kilometri spre fabrica de granulare a combinatului, unde se va metamorfoza în „pelete" (granule ceva mai mari) oxidate. Mai departe, in cuptoarele verticale, trecînd prin „botezul" flăcărilor de gaze naturale, peletele vor fi eliberate aproape în întregime de oxigen, căpătînd un conținut de 90—95 Ia sută metal. După care, în cuptoarele electrice, se vor transforma într-un impresionant rîu de metal. în procesul vertiginos al dezvoltării acestei zone, zilele a- cestea au marcat un eveniment de seamă: a fost încheiată construcția combinatului minier de înnobilare „Lebedinsk". Cu acest prilej, L. I. Brejnev, secretar general al C.C. al P.C.U.S., a adresat constructorilor un mesaj de felicitare.Locuitorii vechiului orășel, da- tind din secolul al XVI-lea, în care se petrec toate acestea, aleg de pe acum clădirile ce vor rămîne drept piese de muzeu. Căci noua tinerețe a bătrînului Oskol e vizibilă la tot pasul. Am asistat de curind la mutarea într-un bloc cu 10 etaje a unui număr de 111 familii. Alături, alte blocuri erau pregătite pentru a-și primi locatarii. Pină în 1980 urmează să se construiască aci locuințe cu o suprafață locativă de 1 350 000 mp, școli cu 13 000 locuri, grădinițe și cămine pentru 8 400 copii, spitale cu 1 600 paturi. Tot-' odată, se apropie de sfirșit lucrările de construire a șoselei-centură a orașului și a podului de 142 metri peste rîul Oskol. Pentru a se asigura o legătură rapidă între combinat și oraș, se construiește o șosea betonată de 25 km, mărginită de linii de tramvaie rapide, pe care vor circula vagoane ultramoderne cu 400 locuri fiecare.în întreaga zonă, noi șantiere se deschid, iar altele se închid, lăsind în loc uzine și fabrici, blocuri luminoase, noi așezări. M. Trunov ne arată harta unor șantiere ce-și așteaptă rîndul : ele vor da naștere unor noi unități, între care încă un combinat industrial la Starîi Oskol, o uzină constructoare de mașini chimice la Alexeevskoe, unor fabrici de ciment, de cărămidă, de sticlă etc. in diferite locuri — toate funcționînd pe baza unor reziduuri ale producției siderurgice....Șantiere se deschid, șantiere se închid — materializînd simboluri ale înaltelor capacități creatoare ale oamenilor sovietici din aceste ținuturi, ca și de pe întreg cuprinsul Uniunii Sovietice, capacități puse în slujba înfloririi patriei lor pe drumul comunismului.
Laurențiu DUȚĂ

• BRANCUȘI INEDIT. 
La ZUrich s-a deschis o interesantă expoziție care-1 reprezin
tă pe Brâncuși într-o ipostază Inedită, aceea de... fotograf, într-adevăr, de-a lungul anilor, marele sculptor a executat o serie de fotografii ale propriilor sale opere. Selectate chiar de Brâncuși. în timpul vieții sale, fotografiile ce formează obiectul expoziției prezintă interes pentru faptul că indică unghiul optic și condițiile de luminozitate, considerate de artist ca optime pentru punerea cit mai bine in valoare a sculpturilor sale.

• MAREELE NEGRE 
IN EXPANSIUNE. Potri’ vit unor cifre publicate de pre
sa austriacă, suprafața mă

rilor și oceanelor lumii este infestată cu o cantitate de 6,1 milioane tone de petrol, care periclitează flora și fauna acvatică. Petrolul a fost deversat cu bună știință sau în urma unor accidente involuntare : aproape in fiecare an se produce o catastrofă sau avarierea unui tanc petrolier, al cărui conținut se împrăștie in apa mărilor și oceanelor ; Ia aceasta se adaugă substanțele nocive eliminate de motoarele vapoarelor, precum și petrolul deversat in mare în procesul spălării tancurilor petroliere...
• MODELE MATE

MATICE ALE CURENȚI- 
LOR OCEANICI. Ocean°- logii sovietici au realizat, ca ur

mare a cercetărilor efectuate de-a lungul unui mare număr de ani de către numeroase expediții navale, al experimentelor naturale și al calculelor pe bază de computer, modelele matematice ale curenților oceanici Gulfstream (Atlantic) și Kuro Șivo (Pacific). Potrivit a- precierilor specialiștilor, Gulf- streamul antrenează în drumul său peste 80 000 000 m.c. de apă pe secundă, cantitate de zece ori mai mare decît debitul tuturor riurilor și fluviilor planetei, luate la un loc. Noile modele, care an o deosebită importanță științifică și practică, reunesc pentru prima oară toate particularitățile factorilor naturali ce influențează formarea și cursul celor două curente oceanice. Ele contribuie atit la stabilirea unor prognoze ale tim
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pului pe perioade Îndelungate, cit și la evaluarea resurselor biologice ale oceanelor.
• ECHIPĂ DE FOT

BAL SCOASĂ LA LICI
TAȚIE. în Italia a Început „sezonul" de vinzare a fotbaliștilor. Proprietarii cluburilor îi plasează pe jucătorii cu balonul rotund ca pe o marfă, adesea contrar voinței fotbaliștilor. Pentru prima dată, anul acesta, „cumpărătorii" își dispută o Întreagă echipă de jucători. Este vorba de echipa Campobasso, care joacă în divizia a treia a 

campionatului național și care a fost scoasă acum la licitație. Proprietarii clubului s-au văzut în imposibilitate de a rezolva deficitul cronic al bugetului echipei și, ca atare, au recurs la acest gest.
• IN CĂUTAREA CI

VILIZAȚIILOR EXTRATE
RESTRE. Savanții americani intenționează să continue eforturile în vederea captării unor eventuale mesaje emise de ipotetice civilizații extraterestre. Proiectul elaborat în acest scop, cunoscut sub denumirea de 

„SETI", prevede, Intre altele, construirea unei instalații capabile să „privească" — sau, mai bine zis, să „asculte" — stelele, analizind simultan un milion de frecvențe diferite. Instalația urmează să răspundă la Întrebarea dacă civilizațiile extraterestre comunică între ele sau încearcă să stabilească o asemenea legătură. După cum anunță „New York Times", numeroase observatoare astronomice se pregătesc să participe la aceste cercetări.
• ATLAS VIETNAMEZ.După ce a studiat timp de un deceniu relieful provinciilor vietnameze, geograful Vu Tu Lap a întocmit 577 de hărți fizice ale părții de nord a Vietnamului. Prima lucrare de acest 

gen din Vietnam, acest atlas are o mare importanță în procesul dezvoltării economice și punerii tn valoare a diferitelor regiuni ale țării,
• ADAPTARE LA PO

LUARE ? Unele plante se obișnuiesc atît de bine cu poluarea, incit ajung să crească mai greu atunci cînd dispun din nou de aer curat — afirmă un cercetător olandez, preocupat de protejarea culturilor de agenții dăunători. Astfel, anumite culturi de iarbă, aflate într-o zonă expusă poluării, iși încetinesc procesul de creștere, îndată ce sînt private de acest „drog". Studiind reacțiile plantelor de seră, supuse la fumigațiile anu

mitor amestecuri gazoase, cercetătorul a constatat insă că multe dintre ele nu se pot a- dapta la condițiile noi, determinate de poluare. De pildă, fasolea și roșiile sînt deosebit de afectate de etilenă, iar lalelele— adevărată bogăție a Olandei— de acidul fluorhidric.
• DUPĂ 67 DE ANI. La un spital din Annheim (O- landa) a încetat din viață, suferind de holeră, o persoană in vîrstă de 69 de ani. Ultimul deces datorat holerei înregistrat în Olanda datează din anul 1909. O anchetă a Ministerului olandez pentru Sănătatea Publică a stabilit că victima efectuase luna trecută o călătorie la Tan- ger (Maroc).
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în interesul intensificării Tovarășul Jănos Kădâr l-a primit

cooperării intereuropene
Proiect de rezoluție propus de România 

adoptat in unanimitate la conferința UNESCONAIROBI. — In Comisia de program a Conferinței UNESCO a fost adoptat, în unanimitate, proiectul de rezoluție privind cooperarea europeană, prezentat de România, asupra căruia se realizase, in prealabil, consensul statelor europene.‘între altele, rezoluția, referindu-se Iă necesitatea dezvoltării unei largi cooperări în Europa în domeniile UNESCO pentru întărirea păcii și securității mondiale, recomandă Statelor membre să-și lărgească cooperarea prin mijloace și forme variate: pe bază de acorduri și aranjamente, să contribuie cît mai activ la punerea în aplicare a programului UNESCO pentru 1977—1978, să prezinte unui neri peneRezoluția cere, de asemenea, direc-
directorului general, pe baza acord comun prealabil, propu- de lărgire a cooperării euro- pentru programul 1979—1980.

torului general să ia măsurî pentru asocierea UNESCO la punerea în practică a prevederilor Actului final al Conferinței pentru securitate și cooperare în Europa, care au fost incluse în program la propunerea statelor europene, să pregătească pentru viitoarea conferință de la Belgrad o informare asupra acestor activități, in cazul în care va fi invitat.Numeroși delegați au salutat inițiativa României, evidențiind importanța realizării unui climat de înțelegere și cooperare în Europa pentru pacea și colaborarea internațională.
O.N.U. : Au început dezbaterile referitoare la punctul

româno-filipinez

„RAPORTUL ASUPRA CARTEI NAȚIUNILOR UNITE 
Șl CREȘTEREA ROLULUI ORGANIZAȚIEI”în Co- început la ,.Ra-NAȚIUNILE UNITE. — Corespondentul nostru transmite: mitetul pentru problemele juridice al Adunării Generale au dezbaterile referitoare la punctul româno-filipinez privitor portul asupra Cartei Națiunilor Unite și creșterea rolului organizației'*.Dezbaterile asupra fondului problemei au fost inaugurate de ministrul afacerilor externe al Filipi- nelor, Carlos Romulo. Arătînd că schimbarea este cuvîntul la ordinea zilei și că făuritorii Națiunilor Unite nu puteau anticipa acum 31 de ani amploarea transformărilor radicale care survin în prezent în lumea contemporană, ministrul filipi- nez s-a referit la numeroase prevederi învechite și chiar anacronice conținute în Carta O.N.U. și a subliniat imperativul aducerii documentului constitutiv al O.N.U. in pas cu realitățile contemporane și sporirea

eficienței și eficacității O.N.U. In cimpul vast al vieții politice internaționale.în continuare. Carlos Romulo a prezentat comitetului textul unui proiect de rezoluție redactat de Fili- pine și România, cărora li s-au alăturat 28 de state în calitate de coautoare. în esență, documentul cere continuarea lucrărilor Comitetului special pentru Carta O.N.U. și creșterea rolului organizației, și invită statele membre să-și actualizeze observațiile făcute în legătură cu îmbunătățirea prevederilor Cartei sporirea rolului O.N.U. și

Acordînd o atentie deosebită dezvoltării

colaborării în Balcani «

Țara noastră se pronunță ferm pentru soluționarea 
politică a situației din CipruLuînd cuvîntul la dezbaterile din plenara Adunării Generale a O.N.U. in legătură cu situația din Cipru, reprezentantul României a subliniat că țara noastră, în cadrul eforturilor pentru edificarea securității europene, acordă o atenție deosebită înfăptuirii unor relații noi, de colaborare și bună vecinătate între țările din Balcani, in vederea transformării acestei zone într-o regiune a păcii și colaborării. România — a relevat vorbitorul — se pronunță ferm pentru soluționarea politică a situației din Cipru, in spiritul suveranității acestui stat, al conviețuirii pașnice intre cele două comunități.Arătînd că, in pofida prevederilor rezoluției pertinente a Adunării Generale de anul trecut, în insulă au fost întreprinse unele măsuri unilaterale care au ca efect accentuarea diviziunii și separării demografice și politice a celor două comunități, reprezentantul român a spus că negocierile dintre cele două comunități trebuie să se desfășoare fără nici un fel de amestec din afară, sub auspiciile O.N.U. și să aibă loc intr-un spirit de egalitate și respect reciproc, pornind de la drepturile fundamentale și legitime ale fiecărei comunități, precum și de la interesele de ansamblu ale poporului și statului cipriot. în centrul negocierilor trebuie să stea obiectivul menținerii și respectării independenței și suveranității, integrității teritoriale și nealinierii Republicii Cipru și, ca atare, orice soluție care va fi adoptată trebuie să includă retragerea tuturor forțelor armate străine și a oricărui personal militar străin și încetarea oricărui amestec din afară în treburile acestui stat.România, a arătat vorbitorul în încheiere, este gata să sprijine orice

inițiativă menită să conducă la rezolvarea situației din Cipru, să asigure dezvoltarea liberă și pașnică a ansamblului populației insulei, să elimine tensiunea din această zonă a lumii, astfel incit toate statele din regiune să poată dezvolta și întări relații de prietenie și cooperare intre

pe ambasadorul României
PROGRAMUL ECONOMIC 
Al GUVERNULUI ITALIAN

La încheierea dezbaterilor 
privind situația din terito
riile arabe ocupate de IsraelLa încheierea dezbaterilor din Consiliul de Securitate, privind situația din teritoriile arabe ocupate de Israel, președintele consiliului pe luna în curs, ambasadorul Republicii Panama, Jorge Illueca, a dat citire unei declarații. Documentul, adoptat prin consens de membrii Consiliului, cere Israelului să garanteze securitatea și bunăstarea populației din teritoriile arabe ocupate și să renunțe la măsurile vizind schimbarea statutului Ierusalimului.Declarația exprimă „grava preocupare” a Consiliului de Securitate in legătură cu situația din teritoriile arabe ocupate de Israel și reafirmă că textul Convenției de la Geneva privind protecția populației civile în ■timp de război se aplică și în aceste teritorii. Sînt deplinse, de asemenea, măsurile adoptate de Israel în teritoriile ocupate care „alterează structura demografică sau natura geografică a acestora, apreciind că ele sint lipsite de validitate și constituie un obstacol în calea realizării păcii în Orientul Apropiat”.

PENTRU IZOLAREA 
REGIMULUI DE APARTHEIDComitetul special al O.N.U. împotriva apartheidului a decis lansarea unei campanii internaționale pentru izolarea pe plan diplomatic și economic a Republicii Sud-Africane. în acest sens, președintele comitetului, ambasadorul nigerian Leslie Harriman, va face vizite la Dublin, Londra si Geneva pentru a expune politica față de R.S.A. aprobată de Adunarea Generală la începutul săptă- mînii în curs.într-o declarație reluată de agenția Reuter, Leslie Harriman a afirmat că „orice acțiune de conciliere întreprinsă de statele africane sau cele occidentale față de regimul minoritar nu a făcut decit să-l încurajeze pe acesta să comită noi acte de a- gresiune sau să-și intensifice represiunile împotriva populației de culoare din Republica Sud-Africană”.

BUDAPESTA 12 — (De la corespondentul nostru). Vineri, Jănos Kă- dăr, prim-secretar al Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Socialist Ungar, l-a primit pe ambasadorul României la Budapesta, Victor Bolojan.Cu acest prilej a fost transmis din partea tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, un cordial mesaj de

salut, urări de bine și sănătate, succes deplin comuniștilor și întregului popor ungar în opera de construire a socialismului.Tovarășul Jănos Kădâr a rugat să fie transmise tovarășului Nicolae Ceaușescu cele mai bune urări de sănătate și fericire personală, noi succese în activitatea sa de înaltă răspundere, urări de prosperitate poporului român, vecin și prieten.
Președintele R. P. Angola despre 
obiectivele reconstrucției naționale* .>al clasei muncitoare. Neto a subliniat căLUANDA 12 (Agerpres). — în discursul rostit cu prilejul primei aniversări a proclamării independenței Republicii Populare Angola, președintele Agostinho Neto a evocat sacrificiile făcute de poporul Angolei pentru obținerea libertății și zdrobirea agresiunii străine, aducînd un omagiu eroilor și martirilor Căzuți în lupta pentru independență.După ce a trecut în revistă înfăptuirile primului an de independență națională menite să contureze premisele reconstrucției naționale — intre care naționalizarea sectoarelor vitale ale economiei, etatizarea învă- țămîntului și a sectorului sanitar —, vorbitorul a subliniat necesitatea perfecționării sistemului puterii populare în Angola și creării condițiilor pentru transformarea Mișcării Populare pentru Eliberarea Angolei în-

tr-un partidAgostinho „ __M.P.L.A. transpune cu consecvență în practică linia sa politică revoluționară, pentru a conduce țara spre construirea unei societăți socialiste, în interesul clasei muncitoare și al țărănimii, al întregului golez.Abordînd apoi o serie legate de măsurile luate consolidării economiei, prin dezvoltarea industriei și a agriculturii, ca și prin pregătirea intensă de cadre naționale de specialiști în toate domeniile de activitate, președintele Neto și-a exprimat certitudinea in legătură cu triumful eforturilor consacrate reconstrucției naționale și apărării suveranității și integrității teritoriale a Republicii Populare Angola.

popor an-de aspecte în direcția

SPANIA

PUTERNICE ACȚIUNI MUNCITOREȘTI
• Greve, mitinguri și demonstrații în toate centrele industriale 
organizate în cadrul „Zilei de luptă" a sindicatelor democratice
• Poliția a operat arestări în rîndul greviștilor și activiștilor

sindicaliMADRID. — La „Ziua de luptă” organizată vineri de sindicatele democratice din Spania au luat parte zeci de mii de muncitori și funcționari din întreaga țară — informează agențiile U.P.I. și Associated Press.în cadrul „Zilei de luptă”, proclamată în semn de protest față de politica economică a guvernului, precum și sub semnul unor revendicări democratice, au fost organizate greve de 24 de ore în toate centrele muncitorești din Spania, mari mitinguri și demonstrații. Agenția U.P.I. relatează că la Madrid au intrat în grevă muncitorii de la principalale uzine și întreprinderi, cărora li s-au alăturat oamenii muncii din alte mari centre industriale ale țării, între care sala- riații fabricii de automobile „Seat” din Barcelona, constructorii de nave de la șantierele Astano și Bazan din Galicia, minerii și metalurgiștii din Asturia, siderurgiștii de la uzinele Altos Hornos de Sagunto” de lingă

Valencia. în cartierul Getafe. care face parte din cunoscuta „Centură roșie” a Madridului, cu bogate tradiții ale luptei muncitorimii madrilene, a fost organizată o mare demonstrație. Pentru dispersarea ei, autoritățile au deplasat la fața locului importante forțe de poliție, dînd curs hotărî- rilor anunțate anterior de guvern privind reprimarea „Zilei de luptă” a sindicatelor democratice spaniole, care nu sînt recunoscute de oficialități.Marcelino Camacho, liderul Comisiilor Muncitorești din Spania, a declarat, potrivit agenției U.P.I., că ziua de luptă a muncitorilor spanioli a cunoscut un succes deosebit. Liderul sindical a arătat că la ora 14.00 G.M.T. se aflau în grevă aproximativ două milioane de muncitori.Agențiile U.P.I. și A.P. informează, de asemenea, că la Madrid și în alte mari centre muncitorești ale țării poliția a operat aproximativ 100 de arestări in rindurile greviștilor și activiștilor sindicali.Totodată, din Madrid se anunță că 
a fost arestat la Albaceta Enrique Lopez Carrasco, membru al Partidului Comunist din Spania, acuzat că a participat la o manifestație.

„Țara are nevoie să știe dacă 
sacrificiile cerute 

vor ii finalizate" — subliniază 
reprezentantul P.C.I.

în parlamentROMA. — Președintele Consiliului de Miniștri al Italiei, Giulio Andreotti, a prezentat în Camera depu- taților programul economic guvernamental și noi măsuri „anticon- juncturale”. El a subliniat că guvernul intenționează ca măsurilor de austeritate adoptate anterior — care au dus la recuperarea a 3 200 miliarde lire italiene — să le a- dauge alte inițiative In domeniul fiscal, în vederea obținerii unei sume suplimentare de 2 000 miliarde lire. Sînt necesare — a precizat premierul — 5 000 miliarde lire (aproximativ 5,7 miliarde dolari) pentru combaterea inflației și relansarea investițiilor productive.în cadrul actualei conjuncturi economice dificile, guvernul intenționează să procedeze la o „blocare a cererii interne” pentru echilibrarea balanței de plăți.Subliniind in continuare că vor trebui adoptate restricții în ceea ce privește acordarea creditelor de către stat, Andreotti a menționat că acestea vor avea șl consecințe negative pe multe planuri. El a precizat că vor fi adoptate măsuri cu caracter fiscal, vizind îndeosebi achitarea anticipată a impozitelor pe venit ale liber-profesioniștilor, sporirea unor impozite și taxe de înregistrare, de timbru etc.Luînd cuvîntul în cadrul dezbaterilor pe marginea programului, deputatul Fernando di Giulio, membru al Direcțiunii P.C.I., vicepreședinte al Grupului parlamentar al P.C.I. din Camera deputaților, a arătat că sacrificiile reprezintă o datorie pentru toți, dar că acestea trebuie cerute echitabil. „Țara are nevoie să știe dacă sacrificiile cerute vor fi finalizate”, dacă vor duce la evitarea recesiunii, la relansarea economiei — a spus el. Relevînd că a fost o e- roare din partea P.D.C. faptul de a fi refuzat propunerea P.C.I. pentru o întîlnire colegială a partidelor din arcul constituțional, di Giulio a a- rătat, în încheiere, că P.C.I. va continua să acționeze pentru crearea condițiilor acelei conduceri politice de care țara are nevoie, adică pentru o colaborare între toate forțele democratice.
Adoptarea 

unor amendamente 
la Constituția IndieiDELHI 12. (De la corespondentul Agerpres). — Parlamentul Indiei a adoptat proiectul de lege guvernamental cu privire la introducerea unor amendamente în Constituția țării. în baza amendamentelor, India este o „Republică suverană, socialistă, laică și democrată”. Se prevede, de asemenea, sporirea rolului parlamentului central în adoptarea celor mai importante legi, hotăririle organului legislativ federal neputind fi infirmate de Curtea Supremă tribunalele supreme ale statelor, extind, totodată, împuternicirile vernului.

sauSe gu-
LONDRA

n Cilcîiul lui Achile" al economiei

britaniceGuvernul britanic a întreprins, în ultimul timp, o serie de pași in direcția eliberării lirei sterline de 
„povara rolului de monedă mon
dială de rezervă", considerind că aceasta reprezintă — așa cum subliniază DAILY MIRROR” — „o se
rioasă piedică în calea spre redre
sarea economiei țării". Ideea a fost sugerată, nu de mult, de primul ministru Callaghan și a figurat, la cererea Marii Britanii, pe agenda recentelor convorbiri de la Basel purtate de guvernatorul băncilor centrale ale unor state occidentale, ca și pe ordinea de zi a întilnirii de săptămina trecută a miniștrilor de finanțe din cele nouă țări membre ale Pieței comune.Cauzele pentru care guvernul britanic nu mai dorește ca lira sterlină să constituie o monedă de rezervă rezidă în situația economiei britanice care nu mai poate suporta o asemenea prerogativă pentru moneda sa, în condițiile în care lira a devenit vulnerabilă la toate seismele de pe piața financiară internațională.în mod deosebit, scrie „OBSERVER”, s-au resimțit efectele „ac
tualului haos monetar internațio
nal". Avînd în spate o economie mult mai slabă decit cea a dolarului — cealaltă monedă internațională de rezervă — lira a atras a- supra sa principalele consecințe ale crizei. Toate aceste fenomene și-au găsit expresia în devalorizarea sistematică a lirei (în trecut, lira a valorat chiar și 6.50 dolari, pentru ca acum să oscileze in jur de 1,60 dolari), ceea ce s-a repercutat în mod grav în viața economică a țării, afectind eforturile guvernului Callaghan de a obține o redresare. Lira — scrie „TIMES” — „A DEVENIT CĂLCÎIUL LUI A- CHILE ÎN POLITICA ECONOMICĂ A GUVERNULUI”.Cind Marea Britanie stâpînea un imperiu în care „soarele nu apunea niciodată”, iar industria sa era socotită drept „atelierul lumii”, lira sterlină devenise cea mai pu-

ternică monedă de pe glob, a cărei circulație nu cunoștea opreliști sau frontiere. Din acele perioade, în străinătate au început să se a- cumuleze însemnate cantități de lire, a căror valoare se ridică în prezent la 6,3 miliarde dolari. Banca Angliei nu deține insă rezerve — inclusiv în aur și in alte monede — decit in jur de 5 miliarde dolari. Această situație creează un pericol grav pentru stabilitatea economiei britanice, mai ales in împrejurări cind, după cum scrie cu amărăciune „Times”, 
„cine posedă lire sterline dorește 
să scape cit mai repede de ele". în cazul in care creditorii ar cere simultan convertirea depozitelor lor de lire într-o altă monedă, Banca Angliei nu și-ar putea onora obligațiile.Acestea au fost motivele care l-au determinat pe șeful guvernului britanic să sugereze ca lira să renunțe rezervă Japonia Britanii, _ garantării rezervelor mondiale de lire. în schimb, din partea principalelor țări occidentale „multă ’ " •Angliei să i se acorde tinuare . ‘ .fapt, o îneacă in datorii și o ajută, după cum scrie presa londoneză, ...„ca funia pe spinzurat".în aceste condiții, singura soluție ce se întrevede pentru ieșirea din actualele dificultăți este adoptarea de noi măsuri de austeritate. O serie de observatori politici și comentatori de presă apreciază insă că, departe de o repartizare echitabilă a consecințelor pe care Ie impun aceste măsuri, partea cea mai importantă a poverilor va continua să fie suportată de masele populare. în acest sens, ministrul finanțelor, Healey, avertiza că „vom avea de parcurs în continuare trei sau patru ani grei”.

la rolul său de monedă de și ca S.U.A., R.F.G. și să vină în sprijinul Marii preluînd responsabilitatea
există bunăvoință” pentru ca în con- noi împrumuturi care, în

N. PLOPEANU

Care este mai iute de picior ?

Revista „Punch" 
redă in sugestivul 
desen alăturat ne
liniștea consuma
torilor britanici in 
fața creșterii ver
tiginoase a prețu
rilor. De la o zi 
la alta, cumpără
torilor li se pre
gătesc noi „sur
prize” — etiche
tele cu prețurile 
modificate. Evi
dent, mai mari...

agențiile de presă
Semnarea 

unei convenții 
româno-sovieticePreședintele Camerei de Comerț și Industrie a Republicii Socialiste România, Mihail Ha- șeganu, ți președintele Camerei de Comerț a Uniunii Sovietice, Boris Borisov, au semnat la 12 noiembrie, la Moscova, o convenție de colaborare pe termen lung intre cele două organisme.

0 delegație de partid și 
guvernamentală a Republi
cii Guineea-Bissau,condusâ de Luis Cabrai, secretar general adjunct al Partidului African al Independenței din Guineea-Bissau și Insulele Capului Verde, președintele Consiliului de Stat al republicii, a sosit vineri într-o vizită oficială la Berlin.

Protocol cehoslovaco- 
vietnamez.La Hanoi a fost sem* nat protocolul schimburilor comerciale și plăților pe anul 1977 între R. S. Cehoslovacă și R. S. Vietnam. Cehoslovacia va livra produse ale industriei metalurgice și constructoare de mașini, mașini agricole, instalații de irigat. La rindul său, Vietnamul va exporta în Cehoslovacia cauciuc, cafea, ceai, bunuri alimentare și produse de artizanat.

Guvernul laburist brita- 
jțjg a obținut, în Camera Comunelor, o importantă victorie, reușind să determine aprobarea legii privind naționalizarea șantierelor de reparații și construcții navale.

LISABONA

întrevedere româno-portughezăLISABONA 12. — De la trimisul nostru special : Vineri la amiază, secretarul general al Partidului Socialist Portughez, Mario Soares, prim-ministru al Portugaliei, l-a primit pe tovarășul Cornel Burtică, membru al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R.Cu acest prilej, din partea tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, a fost transmis un mesaj de salut.

Mulțumind, Mario Soares a rugat să fie transmis tovarășului Nicolae Ceaușescu omagiul său prietenesc și cele mai bune urări de sănătate.în cursul întrevederii cordiale care 
a avut loc, s-a subliniat dorința comună de a dezvolta în continuare relațiile de prietenie și colaborare pe multiple planuri dintre România și Portugalia. Au fost abordate, de asemenea, unele probleme internaționale de interes comun.La întîlnire a fost de față ambasadorul României la Lisabona, Marin Iliescu.

Vizita delegației militare române in Uniunea SovieticăMOSCOVA — De la corespondentul nostru : în zilele de 11 și 12 noiembrie, tovarășul 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- flat în vizită oficială de prietenie în Uniunea Sovietică, a fost, împreună cu membrii delegației. militare ro

mâne, oaspete al orașului-erou Leningrad.Cu acest prilej, general-colonel Ion Coman s-a întîlnit cu G. V. Romanov. membru al Biroului Politic al C.C. al P.C.U.S., prim-secretar al Comitetului regional Leningrad al P.C.U.S., cu care a avut o convorbire caldă, prietenească și a vizitat unități și instituții militare.
Sesiunea Comisiei mixte româno-iugoslave 

de colaborare tehnico-științificăBELGRAD — Corespondentul nostru transmite : între 8 și 12 noiembrie, la Belgrad s-au desfășurat lucrările sesiunii a 14-a a Comisiei mixte româno-iugoslave de colaborare teh- nico-științifică. în vederea dezvoltării în continuare a conlucrării în acest domeniu în perioada pînă în 1980, comisia a examinat acțiunile în

curs de desfășurare, precum și cele propuse pentru anii următori de ambele părți, convenind măsuri și termene concrete pentru realizarea lor în sectoare de interes comun, între care energetica, metalurgia, petrochimia, materiale de construcții, transporturi.
Convorbirile greco-turce 

asupra spațiului aerian și platoului continental " 
al Mării EgeeATENA. — Corespondentul nostru transmite: Convorbirile greco-turce asupra spațiului aerian și platoului continental din Marea Egee, desfășurate la nivelul experților, la Paris și Berna, s-au încheiat în cursul nopții de joi spre vineri — s-a comunicat în capitala greacă.Rezultatele convorbirilor de Ia Berna sint consemnate într-o declarație comună. „în urma convorbirilor sincere și constructive, care nu au intrat în fondul problemei — se spune în declarație — cele două părți au convenit asupra procedurii

viitoarelor negocieri pentru demarcarea platoului continental între Grecia și Turcia și au semnat, in acest scop, un text care va fi publicat în curînd”.într-o corespondență proprie, cotidianul „To Vima” precizează că șefii celor două delegații au semnat un protocol, în care au fost consemnate propunerile făcute de fiecare dintre părți și punctele de vedere respective în problema delimitărilor în Marea Egee.Nu s-a difuzat încă un comunicat comun asupra convorbirilor de Ia Paris privind spațiul aerian egeean.
LIBIA Eforturi pe calea dezvoltăriiTRIPOLI. — „Sîntem angajați In- tr-un plan cuprinzător, menit să scoată Libia din stagnarea trecutului colonial, ne aflăm intr-o eră nouă de dezvoltare, care cuprinde toate sectoarele vieții” — a spus președintele Libiei, Moamer El Geddafi, în cadrul unei ceremonii prilejuite de o nouă împroprietărire agrară și crearea a 160 noi ferme. El a subliniat că de Ia revoluția din septembrie de acum șapte ani un miliard de dinari libieni au fost investiți de guvern în

dezvoltarea agriculturii. Trecînd în revistă o serie de realizări în domeniul industriei și agriculturii, Moamer El Geddafi a făcut apel la poporul Libiei să se unească și să-și intensifice eforturile pentru a lichida sărăcia și subdezvoltarea. Evidențiind unele dintre succesele obținute pînă acum pe această linie, președintele libijn a citat înființarea unor ferme agricole, construirea unor instalații de desalinizare a apei marine, de electrificare a unor regiuni rurale.

transmit:

Acord comercial greco- 
pOlOneZ Da încheierea convorbirilor oficiale dintre miniștrii comerțului exterior, la Atena a fost semnat un acord privind suplimentarea, în următorii ani, a schimburilor greco-polone cu bunuri în valoare de 15 milioane dolari, informează agenția P.A.P.

încheierea convorbirilor 
franco-britanice de la Paris- dintre președintele Valery Giscard d'Estaing și primul ministru James Callaghan. Cu prilejul unei conferințe de presă, președintele d’Estaing a relevat că Franța sprijină eforturile Marii Britanii de a obține un împrumut de la Fondul Monetar Internațional, precum și planurile sale de însănătoșire a lirei sterline. Giscard d’Estaing și Callaghan au căzut de acord asupra continuării examinării posibilităților privind cooperarea dintre cele două țări. Au fost abordate, de asemenea, unele probleme ale situației internaționale, printre care „dialogul Nord-Sud“, la care participă 27 de state industrializate și în curs de dezvoltare, problema rhodesiană, precum și evoluția relațiilor din Piața comună.

Reuniunea A.E.L.S. Refe- rindu-se la Agenda reuniunii ministeriale a Asociației Europene a Liberului Schimb (A.E.L.S.), care se desfășoară la Lisabona, agenția Reuter scrie că principala problemă a acesteia vizează creditul de 100 milioane dolari pe care organizația l-a prevăzut pentru Portugalia. De asemenea, miniștrii vor analiza efectele situației economice mondiale asupra țărilor membre ale A.E.L.S.

0 ședință a guvernului 
laoțian prezidată de Kaisone Phomvihane, prim-ministru ăl Guvernului Republicii Democrate Populare Laos, a avut loc la Vientiane, A fost examinată activitatea diferitelor ministere și departamente, evidenți- indu-se succesele obținute în diverse sectoare economice. 'S-a stabilit să fie desfășurată la scară națională întrecerea socialistă în cinstea primei aniversări a proclamării Republicii Democrate Populare Laos.

Divergențe ascuțite cu pri- vire la exporturile japoneze de oțel în Europa occidentală s-au înregistrat la intilnirea de la Bruxelles consacrată acestei probleme dintre reprezentanții Ministerului Industriei și Comerțului Internațional al Japoniei și cei ai Comunității (vest-) europene a Cărbunelui și Oțelului.
In cadrul unei întreve

deri a primului ministru al Israelului. Yitzhak Rabin, cu liderii Federației sindicatelor s-a cerut guvernului să se inițieze măsuri de control al creșterii prețurilor și profiturilor companiilor industriale, informează agenția Reuter. în prezent, precizează agenția, aproximativ 100 000 de oameni ai muncii din Israel participă la diverse acțiuni greviste, revendicînd îmbunătățirea condițiilor de viață. Rata anuală a inflației în Israel este in prezent de 35 la sută.
Alegeri locale în Maroc. Vineri au avut’ loc in Maroc alegeri pentru desemnarea celor 13 362 membri a 830 de adunări municipale și regionale. Un comunicat guvernamental anunță că în primăvara anului viitor vor avea loc alegeri parlamentare.
Prelungirea cu doi ani a mandatului generalului Alexander Haig în funcția de comandant al forțelor armate ale S U.A. în Europa occidentală a fost hotărită de președintele Gerald Ford. Alexander

Haig deține și postul de comandant suprem al forțelor N.A.T.O. din Europa.
Noi partide în Egipt. Pre- ședintele Anwar El Sadat a anunțat, în cadrul primei sesiuni a Adunării Poporului a R.A. Egipt, transformarea celor trei organizații politice formate în cadrul Uniunii Socialiste Arabe — de stingă, de centru și de dreapta — în trei partide politice. După cum a declarat președintele, ele își vor desfășura activitatea independent de Uniunea Socialistă Arabă.
Centrul de dirijare a zbo

rului a anuntat ca aparatele de la bordul satelitului de telecomunicații sovietic „Ecran”, lansat la 26 octombrie, funcționează normal. în urma corectării traiectoriei, satelitul a fost plasat pe o orbită circulară staționară, care îi asigură o poziție permanentă deasupra Ecuatorului la 99 grade longitudine estică.
Președintele Zambiei, Kenneth Kaunda, l-a primit pe senatorul american Dick Clark, aflat la Lusaka în cadrul unui turneu de informare pe care îl întreprinde prin mai multe state africane. Principala problemă a intrevederil a constituit-o situația din Africa australă — relevă agenția A.P. Senatorul american, menționează agenția, se va întîlni în capitala zambiană și cu o delegație a Organizației poporului din Africa de Sud-Vest (S.W.A.P.O.).
Noi ciocniri violente la 

Beimt. După o acalmie de aproximativ 30 de ore, la Beirut au început să se înregistreze ciocniri violente, concentrate în regiunea centrală a orașului, unde au avut loc puternice schimburi de focuri. Vineri dimineața, arată agenția France Presse, capitala a continuat să fie supusă unor violente bombardamente ale artileriei grele.
A fost pus în libertate maiorul portughez Otelo Saraiva de Carvalho, după o detenție de 20 de zile. Carvalho a primit această pedeapsă fiind învinuit de încălcarea disciplinei militare.

Credite acordate de 
OP E.C cadru* reuniunii Consiliului guvernatorilor Fondului special O.P.E.C. pentru ajutorarea țărilor în curs de dezvoltare, desfășurată la Viena, s-a stabilit că vor fi acordata credite unui număr de 45 de st ”'^,. S-a precizat că 70 la sută din to * creditelor nu vor fi grevate de ». ? binzi timp de 20 de ani.

INCENDIEREA 
UNUI MUZEU 

NORD IRLANDEZCa urmare a incidentelor provocate de elementele extremiste, clădirea care adăpostea muzeul „Național Trust Find”, unde era păstrată o parte a patrimoniului artistic nord-irlandez, a fost distrusă de un incendiu provocat de două bombe de fabricație artizanală. Experții apreciază că documentele istorice și operele artistice distruse cu a- cest prilej au o valoare inestimabilă. pierderea lor fiind ireparabilă.Pe de altă parte, 2 persoane și-au pierdut, viața, joi noaptea, în incidentele din Irlanda de Nord : un membru al unităților de poliție, in vîrstă de 35 de ani, și un tînăr catolic de 24 de ani,. Făcînd un bilanț al victimelor incidentelor izbucnite in Irlanda de Nord, din august 1969 și pină în prezent. agenția U.P.I. menționeazăcă 1 663 de persoane au fost ucise, dintre care 272 în cursul acestui an.
Un protocol “ privire la schimburile reciproce de mărfuri pe 1976 între R. P. Chineză și R. P. Mongolă a fost semnat la Pekin — informează agenția China Nouă.
Marina S.U.A. ■ anun*at cS după încercări care au durat mal bine de o lună de zile, a recuperat avionul F-14 „Tomcat” de pe fundul oceanului, de la o adîncime de aproximativ 600 metri. Aparatul s-a scufundat în largul Scoției, după ce a căzut de pe puntea unui portavion.
Sculptorul Alexander Cal- 

(|eff unul dintre cei mai de seamă artiști americani ai secolului nostru, a încetat din viață la New York, tn vîrstă de 78 de ani.„BENTOS-300"în Uniunea Sovietică s-a desfășurat cu succes experimentarea noului submersibil „Bentos-300”, destinat cercetărilor științifice subacvatice. Lung de aproximativ 30 de metri și avind forma unei țigări de foi, acest laborator subacvatic are un echipaj de 12 persoane și oferă oamenilor de știință posibilitatea să lucreze timp de mai multe zile la adincimi de peste 300 metri. Laboratorul submarin dispune de un compartiment special de acces și ieșire in timpul imersiunii. Laboratorul mai este dotat cu aparatură de mare sensibilitate pentru studierea adîncurilor, inclusiv a faunei. Rezultatele studiilor întreprinse in timpul misiunilor experimentale au dovedit calitățile remarcabile ale submersibilului.
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