
PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIJI-VÂ! PREȘEDINTELE NICOLAE
a primit delegația de primari

CEAUȘESCU
din California

ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, președintele Republicii Socialiste România, a primit, vineri după-amiază, delegația de primari din California, aflată în vizită în țara noastră.La primire au participat tovarășii Ștefan Voitec, Ion Dincă, Iosif Uglar, Ștefan Andrei și Silviu Curticeanu, secretar prezidențial și al Consiliului de Stat.A fost de față Harry G. Barnes jr., ambasadorul S.U.A. la București.în numele oaspeților, Fred Guido, președintele Asociației orașelor din California, a exprimat sentimentele lor de gratitudine pentru onoarea de

a fi primiți de șeful statului român, pentru posibilitatea oferită de a cunoaște din realitățile României contemporane, din activitatea organelor locale ale puterii de stat. El a subliniat că membrii delegației părăsesc țara noastră cu impresii deosebite despre cele văzute în timpul vizitei, despre întîlnirile și convorbirile avute, precum și atmosfera cordială în care s-a desfășurat șederea lor în România.Președintele Nicolae Ceaușescu a evocat cu plăcere vizitele făcute în S.U.A., întîlnirile cu locuitorii Statelor Unite, inclusiv ai Californiei, și a

apreciat evoluția pozitivă a relațiilor româno-americane, manifes- tîndu-și încrederea că raporturile dintre cele două state se vor lărgi în continuare în interesul ambelor popoare, al păcii și înțelegerii internaționale. S-a subliniat importanța contactelor și legăturilor directe dintre municipalitățile, așezările umane din cele două țări în extinderea ariei de cooperare pe multiple planuri dintre România și S.U.A., în mai buna cunoaștere reciprocă, în adîncirea prieteniei dintre popoarele român și nord-american.
Anul XLVI Nr. 10 654 Prima ediție Sîmbătă 20 noiembrie 1976 6 PAGINI - 30 BANI

CALITATEA MUNCII 
să se reflecte zi de zi în
CALITATEA PRODUSELORîn ansamblul problemelor majore dezbătute la Plenara C.C. al P.C.R. din 2—3 noiembrie a.c., un loc central îl ocupă ridicarea continuă a calității producției. în conștiința comuniștilor, a tuturor oamenilor muncii este viu îndemnul însuflețitor al secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, care, în cuvîntarea rostită la recenta plenară, sublinia : „Este necesar să acordăm o atenție mult mai mare pînă acum problemelor produselor. Este evident oricine — și trebuie să ca acest lucru să fie înțeles de toate conducerile colective ale unităților economice, de toți oamenii muncii — că nivelul tehnic, calitatea produselor constituie o condiție esențială pentru progresul economiei noastre. Aceasta privește atît produsele necesare economiei naționale, aprovizionării poporului nostru, cît și produsele pe care trebuie să le exportăm".Devine clar ca lumina zilei că îmbunătățirea necontenită a calității producției constituie un obiectiv fundamental, o cerință de importanță vitală a economiei naționale, o sarcină de permanentă actualitate pentru fiecare colectiv, pentru fiecare comunist, pentru fiecare om al muncii. Desigur, avem de înfăptuit în acest an, în anul viitor, ca și în întregul cincinal, sarcini multe și complexe, dar se poate afirma, cu justificat temei. că ridicarea calității produselor se detașează ca o prioritate a priorităților. Această orientare decurge din faptul că, mai mult ca oricind, ritmurile și proporțiile dezvoltării economice de ansamblu sînt strîns legate nu numai de volumul investițiilor, de creșterile cantitative, ci mai ales de progresele calitative.Practic, nu mai putem vorbi astăzi

despre creșterea eficienței economice, a productivității muncii sociale, a competitivității mărfurilor fără a a- socia strins aceste categorii de reînnoirea și modernizarea producției, ca un proces permanent de îmbunătățire a calității, a caracteristicilor tehnice, economice, funcționale și estetice ale produselor. Orice pro-

cinai, cu o economie totală de 3,5—4 milioane tone de metal. Legătura dintre calitatea tot mai înaltă a produselor și eficiența economică este, deci, evidentă ; progresele în acest domeniu înseamnă, în ultimă instanță, un important cîștig pentru întreaga economie națională, pentru noi toți.decît calității pentru facem Să înfăptuim cu perseverență hotărlrile
plenarei C. C. al P. C. R

să răspundem prin bune rezultate
îndemnurilor secretarului general al partidului
dus conceput și rametrii tehnici dicați înseamnă, implicit, mai înalt de valorificare a materiilor prime și materialelor, ■ un spor de beneficiu, de venit național. în acest sens, la recenta plenară a Comitetului Central al partidului s-a subliniat necesitatea de a se lua măsuri energice pentru înnoirea și modernizarea producției, pentru ridicarea calității. Bunăoară, un calcul arată că o reducere a greutății specifice cu numai 10 la sută a produselor industriei constructoare de mașini — concomitent cu ridicarea nivelului lor tehnic și calitativ — e- chivalează, la nivelul întregului cin-

realizat Ia pași calitativi ri- un grad Este pozitiv faptul că, tot mai multe colective de oameni ai muncii obțin rezultate bune, concretizate în produse de înalt nivel calitativ. Putem afirma că. practic. în toate ramurile economiei s-au înregistrat, în primul an al cincinalului, progrese notabile în acest domeniu. In industria constructoare de mașini — ca să ne oprim la un singur e- xemplu — la fiecare trei zile se realizează un produs nou. Dar, așa cum pe bună dreptate subliniază conducerea partidului, în domeniul ridicării nivelului tehnio și al calității producției nu există și nu pot exista limite. Tocmai in această lumină au fost elaborate și sarcinile de' plan

pe anul 1977, care prevăd, între altele, introducerea în fabricație a minimum 660 produse noi și repro- iectate, din care 490 mașini, utilaje, instalații și aparate și 170 materiale și bunuri de consum. Sînt concrete, făptuirea cărora nu trebuie precupețit nici un efort. în spiritul indicațiilor date de secretarul general al partidului la plenara C.C. al P.C.R., cu prilejul recentelor vizite de lucru efectuate în Capitală, organizațiile de partid, conducerile de întreprinderi trebuie să ia măsuri ferme pentru ca pe poarta nici unei întreprinderi să nu iasă produse care nu corespund cerințelor de calitate.Cît privește măsurile concrete ce trebuie luate în fiecare întreprindere, în scopul realizării exemplare a sarcinilor privind ridicarea nivelului tehnic și calitativ al produselor, corespunzător exigențelor formulate de conducerea partidului pentru actualul cincinal, ele vizează un complex de acțiuni practice privind munca politico-educativă, aplicarea unor măsuri cu caracter tehnic și organizatoric, respectarea strictă a ordinii și disciplinei în fiecare sector, in fiecare compartiment, din partea tuturor celor care concură la realizarea unui produs. Și înainte de toate, trebuie acționat cu fermitate pentru respectarea strictă a disciplinei tehnologice — legea de fier a producției moderne.Exercitîndu-și cu stăruință rolul lor de conducător politic, organizațiile de partid au datoria ca, prin toate mijloacele muncii politico-educative — gazetele de perete și satirice, foile volante, stațiile do radioamplificare,

sarcinimobilizatoare pentru în-

(Continuare în pag. a IlI-a)

Tehnologii moderne de fabricație, automatizarea proceselor și operațiilor sint douâ dintre atributele principale ale activității desfășurate la Combinatul 
de prelucrare a lemnului din Caransebeș Foto : S. Cristian

ANGAJAREA SOCIALAcondiție a
numeroase

clanșa reacții în lanț, participă la construcția unei motivări și la elaborarea unei decizii. Iar prin această integrare, o masă coerentă de informații care pătrund în creierul nostru se organizează în configurații mentale, se integrează în noțiuni și concepte, participă la procesele logice și la creația spirituală. Se amplifică și se diversifică astfel capacitățile intelectuale și potenția-și de di- acestea, este ne- atitudine ca- însemnări de acad
Ștefan M1LCU

în sprijinul celor care studiază în învățămîntul 
politico-ideologic de partid, în cadrul cursului „So
cialismul științific și problemele dezvoltării econo- 
mico-sociale a României1*,  publicăm azi consultația :

Bacău. Din noua arhitectură a orașului

Poporul român așteaptă tu interes și sentimente frățești 

apropiata intilnire dintre tovarășii
Nicolae Ceaușescu și Leonid llici Brejnev

spre binele ambelor țări și popoare,
al cauzei generale a socialismului și păcii

Nu întîmplător, Congresul educației politice și al culturii socialiste a reliefat unitatea dintre aceste două concepte, subliniind totodată faptul că ea trebuie valorificată în formarea personalității prin- tr-un efort conștient, folosind numeroasele posibilități oferite de instruire prin școlarizare și mass-media. Programul de măsuri elaborat in acest scop ne oferămijloace și căi de rezolvare. Dar oricît de numeroase verse ar fi întotdeauna cesară omentală activă, pabilă să transforme informațiile în mesaje creatoare de cultură și, prin aceasta, formatoare ale omului constructor al noii societăți.Și această necesitate se înfățișează cu atit mai evidentă cu cit, se știe, sub extraordinara presiune e- xercitată de explozia informațională, care ne asaltează sub toate formele mediate de tehnica de înregistrare și de transmitere, transferul lor cultural este amenințat într-o măsură proporțională cu masa lor. Cu toate că numai acest transfer diferențiază înregistrarea tehnică, ca semnale sonore, optice, de înregistrarea sensorială, care le transformă în percepții, introduse ulterior în complicata rețea cerebrală de conexiuni și elaborări. In asemenea condiții, o informație poate de

Iul neuro-psihic creator. De aceea, una din consecințele de mediul viață este treptată a mentale prin scăderea sau dispariția semnalelor purtătoare de formații.Este firesc deci considerăm fluxul formațional primit prin activitatea personală, prin școlarizare, educație permanentă și diferitele forme ale vieții sociale ca tot atîția factori și condiții generatoare de cultură. Dar pentru ca informația recepționată să se transforme intr-o formă de cultură, trebuie înregistrată printr-o recepție activă care să conducă la sesizarea pe cît posibil a semnificației ca mesaj cultural. în acest tel se realizează cu plenitudine trecerea de la înregistrarea pasivă a unui semnal la

izolării social, de scăderea activității
in-să in-

nivelul fecund al mesajului care ne permite să înțelegem fenomenele, să motivăm acțiunile și raționamentele și să luăm decizii calitativ perioare.In acest construcție interioare, incitațiile și semnalele mediului natural și social, educația, cu corolarul ei firesc — e- ducația socialistă — are un rol hotărîtor : numai ea este capabilă să ne transfere experiența generațiilor precedente și ne învață să acumulăm și să folosim creator propria noastră existență. Orice moment sau eveniment istoric este înregistrat prin diferite semnale înregistrate de sistemul nervos Ele pot rămine ca a- tare asemănătoare unei imagini fotografice sau înregistrări electromagnetice, dacă nu sint transformate in mesaje de cultură prin semnificarea lor în e- voluția istorică, in contextul de epocă, ce le face inteligibile și emoționale. In acest fel au devenit mesaje de cultură și s-au integrat spiritual devenind capabile să servească la elaborarea de concepte și a- sociații inedite, capabile să hrănească și să susțină respectul trecutului, sensul istoric al fenomenelor și motivarea patriotismului constructiv.în acest context este evident că am folosit termenul de informație într-un sens foarte general ori de unde

eforta lumii hrănită de

(Continuare 
în pag. a IV-a)

PROGRAMUL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN 
despre noua fază a crizei generale 

a capitalismului
IN PAGINA A 1V-A

Peste puține zile, țara noastră, poporul român vor avea ca oaspete de seamă pe tovarășul Leonid llici Brejnev, secretar general al C C. al P.C.U.S., personalitate proeminentă a mișcării comuniste și muncitorești, a vieții politice internaționale, care, la invitația tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, va face o vizită de prietenie in țara noastră. Acest eveniment constituie o nouă și semnificativă expresie a dezvoltării puternice a relațiilor frățești româno-sovietice, care cunosc un curs continuu ascendent, un proces de permanentă adîncire și diversificare, contribuind la accelerarea operei de edificare a socialismului și nismului în țările noastre.Apropiatul dialog la nivel româno-sovietic constituie un fericit de a evoca conlucrarea dintre România și U.R.S.S. în cele mai diferite domenii — politic, economic, tehnico-științific, cultural și pe tă- rîmul vieții internaționale — prietenia, alianța și colaborarea strînsă cu toate țările socialiste fiind, așa cum se știe, o trăsătură esențială a întregii activități internaționale a partidului și statului nostru.Legăturile de prietenie româno- sovietice își au izvorul puternic în comunitatea de orinduire socială, de ideologie și de țeluri, fiind alimentată de vechi și bogate tradiții, care și-au lăsat puternic amprenta in istoria celor două popoare. Aceste legături s-au îmbogățit considerabil prin strinsele raporturi dintre mișcarea revoluționar-democratică din România și mișcarea revoluționar- democratică rusă, prin puternicele manifestări de solidaritate dintre clasa muncitoare și mișcările muncitorești din cele două țări. Comuniștii, oamenii muncii din țara noastră au salutat cu o deosebită însuflețire victoria Marii Revoluții

comu-înalt prilej

Socialiste din Octombrie, care a deschis o eră nouă în istoria universală, a inaripat mișcările revoluționare din întreaga lume, inclusiv din România. Puternicele sentimente internaționaliste ale poporului nostru față de cauza revoluției și-au găsit o viguroasă expresie în numeroasele acțiuni de solidaritate desfășurate pe întreg cuprinsul țării, în participarea a numeroși muncitori și țărani români la lupta cu arma in mînă pentru instaurarea și apoi pentru apărarea puterii sovietice, împotriva forțelor contrarevoluționare, a intervenției imperialiste.După cum este cunoscut, în pofida condițiilor de adincă ilegalitate și infruntind cu bărbăție teroarea regimului burghezo-moșieresc. Partidul Comunist Român a militat neobosit pentru o politică de bună vecinătate, prietenie și colaborare cu Uniunea Sovietică. în anii grei ai expansiunii fascismului. P.C.R. s-a ridicat cu fermitate împotriva pregătirilor agresive și a războiului antiso- vietic, iar în perioada cotropirii țării de către conducătorul neabătut antifasciste, inițiatorul .torul insurecției armate, care a dus la răsturnarea dictaturii fasciste, ieșirea României din războiul antiso- vietic și trecerea sa de partea coaliției antihitleriste, alături de U.R.S.S.Dezvoltîndu-se pe asemenea temelii, prietenia româno-sovietică a fost pecetluită pentru totdeauna prin sîngele vărsat în comun de ostașii români și sovietici în luptele purtate pentru eliberarea întregului teritoriu al patriei noastre, și, apoi, a Ungariei și a Cehoslovaciei, în marea bătălie a popoarelor pentru zdrobirea fascismului, bătălie în al cărei dez- nodămînt victorios Uniunea Sovietică. a avut contribuția hotărîtoare, cîștigîndu-și recunoștința bine meritată a omenirii.Odată cu instaurarea puterii populare in tara noastră, raporturile ro-

întunecată a naziști a fost al rezistenței și organiza-

mâno-sovietice au intrat într-o fazi nouă, calitativ superioară, Hotărirea ambelor țări și popoare de a ridica pe un plan tot mai înalt colaborarea frățească, de a-i asigura un cadru juridico-politic adecvat și-a găsit o puternică expresie prin Tratatul de prietenie, colaborare și asistență mutuală dintre România și U.R.S.S. ; consemnînd ca temelii puternice ale relațiilor reciproce principiile indestructibile, marxist-leni- niste ale egalității in drepturi, respectului independenței și suveranității naționale, neamestecului în treburile- interne și avantajului reciproc, solidarității internaționale și întrajutorării tovărășești. Tratatul de prietenie a exercitat o înrîurire pozitivă, s-a impus ca un puternic factor dinamizator al raporturilor pe cele mai diferite tă- rimuri.întărirea continuă a relațiilor de strînsă prietenie și conlucrare dintre România și Uniunea Sovietică a constituit și constituie o preocupare neabătută a partidului și statului nostru, clar formulată în documente de bază ale P.C.R., ca. de pildă, în rapoartele la Congresele IX. X și XI și înscrisă în Programul partidului ca un obiectiv pregnant al politicii internaționale a României socialiste. Exprimînd satisfacția, pentru dezvoltarea colaborării multilaterale cu U.R.S.S., tovarășul Nicolae Ceaușescu sublinia, cu prilejul Congresului al XI-lea al partidului : „Dorim să afirmăm și la acest congres hotărirea Partidului Comunist Român, a României socialiste de a acționa, în continuare, cu toată fermitatea, pentru dezvoltarea relațiilor cu Partidul Comunist al Uniunii Sovietice, cu Uniunea Sovietică, considerind că aceasta corespunde intereselor ambelor partide și popoare, cauzei generale a socialismului și păcii in lume".Așa cum atestă înseși realitățile
(Continuare în pag. a V-a)

Numeroase sînt localitățile patriei noastre ridicate în anii socialismului la min- dria de noi cetăți industriale. înnoirile urbanistice sînt evidente in aceste locuri ; ele constituie tot a- tîtea argumente, „la vedere", care vorbesc despre ritmurile dinamice în care se dezvoltă așezări altădată încremenite într-o lungă așteptare. Dar oamenii cum își acordă felul lor de a fi, de a gîndi Ia noile exigențe, ale muncii în noua industrie? încercăm o astfel de incursiune, cu ajutorul tovarășului Valeriu Platon, director general al Combinatului chimic din Slobozia:La instalația de uree a combinatului, totul mergea strună, producția era foarte bună, nu se înregistra nici o reclamație de la beneficiari. Deci existau motive ca toată lumea să fie pe deplin mulțumită. Un singur amănunt dădea conducerii Combinatului de îngrășăminte chimice — Slobozia semne de îngrijorare : instalația scăpa amoniac. In cantități foarte mici, e adevărat. dar pentru specialiști acesta era un semnal de alarmă. Dacă fenomenul ar fi luat amploare, combinatul ar fi devenit o sursă de poluare a apelor rîului Ialomița, ceea ce nu trebuia să se întîmple cu nici un chip.— Producția merge foarte bine, ce vreți cu noi ?, ne interpela cu o figură mirată șeful instalației. Dar, adaugă tovarășul Valeriu Platon, poate că nu mai e cazul să-i pomenim

numele acelui varășul și-a mult greșeala se cuvine să-i numele în legătură cu faptele sale de bine. La remarca sa, ii răspundeam : „Dumneata știi foarte bine că ceva totuși nu e în ordine. Nu e grav, dar ar putea fi".Era. în fapt, un lucru mâ

înțeles și acum rostim cut aici, la Combinatul de îngrășăminte chimice din Slobozia, că exigența față de obligațiile profesionale a devenit numitor comun in viața comuniștilor, a întregului colectiv. Exigența a dat roade de care se bucură acum chiar și cei care, la un moment dat, au devenit ținta „atenției" tovarășilor lor de muncă.

nu fie luate în seamă menea „obiceiuri" și, dent, exigența față de munca lor va crește. Ceea ce s-a și întîmpiat. Observînd cum știu să muncească oamenii veniți de la combinatul chimic, directorul fabricii de ulei s-a deplasat la combinat și a întrebat :— Oamenii ăștia, tot așa muncesc și aici ?

ase- evi-

Oamenii noi ai unei
tinere cetăți industriale

runt. Dar. dacă nu sîntem riguroși cu lucrurile mărunte, ne dezvățăm să le privim da atare și pe cele mari. Pentru remedierea a- mintită se cerea un mic e- fort — dar acest mic efort n-a fost făcut încă mult timp. Și chiar dacă ar fi fost vorba de un efort mai mare, trebuia făcut.Mai defecțiunea fără ' ' ' nea" fesional. fi putut apărut i să să prolifereze mentalitatea îngăduinței și sării. Am procedat poate cam din funcție ! însă că n-amAm înțeles
fapte pe care le-am cunos-

dăunătoare decît tehnică era, îndoială, „defecțiu- de ordin etic, pro- Indisciplina ar — și chiar au semne — indisciplină,unele genereze
drastic : delă-schimbarea S-a dovedit greșit...și din alte

colectiv. Și. cum cîte bordeie atitea Tocmai asta l-a pe directorul fa- ulei : obiceiurile

Ni s-a povestit despre e- chipa de mecanici a lui Ion Buterez. Echipa fusese, în vara acestui an, „împrumutată" pentru perioada de reparații la Fabrica de ulei din Slobozia. Timp de cî- teva săptămîni, Buterez și oamenii lui au lucrat intr-un alt se spune, obiceie... frapat și bricii dediferite ale echipei de la combinatul de îngrășăminte chimice. Este vorba. în primul rînd, de obișnuința de a munci cu sîrguință. de a face numai lucru de calitate. Dar, iată, s-a ln- tîmplat să se mai audă vorbe mai puțin plăcute la a- dresa lor : „Au venit ăștia s-o facă la noi pe deștepții. Să ne strice „prețurile...". Înțelegeau că nu se poate să

me-tot Tre-
— Cum adică T— Adică așa, ca să rite numai laude...— Cum altfel, că muncitori sînt și aici 1buie să știți însă că echipa lui Buterez nu este o excepție.E lesne de imaginat ce urmări a avut acest fapt la fabrica de ulei. Iar dacă nu stăruim pe îndelete asupra acestui lucru, vrem să consemnăm cîte ceva despre felul în care a ajuns echipa lui Buterez la stima de care se bucură. Ne vorbește Buterez. un om încă tînăr, e- nergic : („Eu și cînd merg pînă la magazie merg aler- gînd. așa sînt eu, ce să fac. nu pot altfel !“).— Da. e adevărat. Oamenii din echipă s-au obișnuit să-și privească cu răspundere munca, atribuțiile lor. Dar asta n-a fost dintot-

deauna așa. Cînd ne-am alcătuit echipa a trebuit să ne ocupăm mult nu numai de perfecționarea în meserie, ci și de creșterea oamenilor în general.— Ce înțelegeți prin „creșterea oamenilor"?— Adică să-i obișnuim cu pretențiile de oameni ai industriei. Munca industrială, cu deosebire — deși după părerea mea orice muncă obligă la exigență. Trebuie să fie disciplină și seriozitate. Am fost neindurători cu orice abatere a oricăruia dintre noi. Unuia din echipă i-am tot tăiat ore pentru fiecare intirziere de un minut pînă cînd a înțeles și el că este în interesul lui și al nosțru să nu mai întirzie. Acum este cel mai neîndurător cu întîrziații. Pe altul l-am dăscălit cu vorba bună, dar și cu vorba mai aspră atunci cînd a fost cazul, pînă cînd a înțeles că nu trebuie să-și bată joc de munca lui pentru că atunci înseamnă că-și bate joc și de munca noastră... Și tot așa... Rîdem, glumim, dar datoria de muncitori e datorie și se cere îndeplinită cu răspundere muncitorească.Adăugați acestor fapte altele asemenea ce se petrec și pot fi întîlnite aici la tot pasul. Și veți avea astfel imaginea exigenței care guvernează viața marelui colectiv muncitoresc din cîm- pia Bărăganului.Exigență care generează mari și autentice satisfacții.
Mihai CARANFII. 
Lucian CIUBOTARU

Noi construcții 
de locuințetimp. în diferite locali-în ultimul tăți din țară au fost date în folosință noi locuințe și obiective social-cul- turale. Peste 200 de familii s-âu mutat. recent, în apartamente noi în cel mai tînăr cartier al orașului Botoșani. în această localitate se mai află în construcție mai multe obiective, între care un spital de mare capacitate cuplat cu policlinică, un modern magazin universal, o casă a culturii și tehnicii, precum și o nouă maternitate,în actualul cincinal, orașul își va defini și mai accentuat profilul de centru urban modern, urmînd să-și sporească zestrea locativă cu peste 8 500 de apartamente, cămine muncitorești, școli și alte obiective. Constructorii din județul Timiș au predat și ei, pînă acum, aproape 4 000 de locuințe, cămine muncitorești in- sumind mai mult de 4 100 de locuri, precum și noi localuri destinate în- vățămîntului superior, liceal și preșcolar. un hotel, mai multe magazine. Și la Arad au fost recepționate, zilele acestea, cinci blocuri de locuințe. Numai în acest an, la dispoziția arădenilor au fost puse mai mult de 1 000 de apartamente, cămine muncitorești, creșe, grădinițe. De asemenea, în orașele Slobozia și Alexandria, reședințele județelor Ialomița și, respectiv. Teleorman, sute de familii și-au luat în primire apartamente noi și confortabile, construite din fondurile statului sau de populație cu sprijinul acordat de stat. Recent, la rețeaua sanitară a Craio- vei s-a adăugat o nouă iar la Cîmpina a început Casei științei și tehnicii, ridicarea căruia își aduc tinerii din localitate.

policlinică, construcția obiectiv la contribuția
(Agerpre»)
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„MUNCEȘTE
CU GINDUL...
LA MUNCĂ

și vei afla, fără să-ți propui, 
secretul reușitei în viață11 Întreprinderea de aparate electrice de mâsurat din Timișoara. Loc unde tehnica „de vîrf" este la ea acasâ. Loc unde sute și sute de femei și-au aflat vocația unei profesii industriale, slujită cu 

hărnicie și demnitate muncitorească. Foto : S. Cristian

— Se spune despre dv. că sînteți un om căruia i-au surîs multe șanse. Este adevărat ?— In măsura în care aceasta se referă la un alt adevăr potrivit căruia șansa e cum și-o face omul, replică inginerul Stănică Dumbravă, Erou al Muncii Socialiste, directorul I.A.S. Cotești, județul Vrancea. Si continuă : cînd învățătorul i-a spus tatălui meu că ar fi bine să mă dea mai departe la învățătură, tata m-a luat de mină și a mers la Ministerul învățămintului. „E unul din cei 10 copii ai mei, domnule ministru. Trebuie să învețe". Ministrul de atunci — era în 1945 ! — ne-a dat un... „bilet de învățătură", la mînă, pentru școala normală din Bacău. „Băiete, ăsta e norocul tău, mi-a zis tata. Silește-te cu cartea, că altă șansă n-ai“.— Dv. ați izbutit să deveniți, pînă la urmă, nu dascăl, ci inginer...— Și asta a fost o șansă a mea. Aflînd de întemeierea unui liceu cu profil viticol la Odobești, m-am dus acolo, la examen. Tata mă pusese de mic la treabă. Vedeți, veșnicul meu noroc ! Știam. încă din primele clase primare să țin un foarfece în mină, să tai și să leg via. Am dat examen, am reușit, am primit și bursă și, la absolvire, fiind al treilea din clasă, mi-am cîștigat dreptul de a merge la admitere la facultatea din Iași. Avantajul meu, al celorlalți care s-au bucurat de dreptul amintit, a fost că am avut profesori care au știut să trezească în noi dragostea pentru meseria aleasă. Vine o vreme cînd începi să privești și în urmă. Și afli atunci, în lungul drumului străbătut, nu numai urmele pașilor tăi, ci și pe ale acelora care, cu răbdârd $î generozitate, te-au ambiționat să năzuiești mal mult, să nu te oprești din calea. tar să nu te împiedici de nici un obstacol.— Asta chiar este o șansă...— Mă gîndesc cu recunoștință, spune Stănică Dumbravă, că am beneficiat de acest avantaj. Dar iată că, la 22 de ani, cînd am terminat facultatea, m-a întîmpinat și prima neșansă : repartizarea la o fabrică de... conserve.

„Dar bine, am întrebat nedumerit- la minister, eu și-n somn visez să profesez viticultura !“. „Ți-ar conveni să începi ca brigadier, undeva, într-o întreprindere de stat ?“ s-a mirat funcționarul ministerial. „De ce nu ?“ La I.A.S. Mărășești, unde mi s-a schimbat repartiția, nu era liber nici un post de brigadier. Sau, poate, mă încercau. „Vrei să rămii aici, chiar ca șef de echipă ?“ „Chiar". Incăpățînarea asta chiar că a fost șansa mea. surîde acum Stănică Dumbravă. Și adaugă :Nu cu mult timp în urmă e repartizat aici, la Cotești, un inginer sta-

— Acum se-nțelege că a fost și asta o șansă...— ...de a mă ambiționa la treabă. Era o asemenea harababură în brigada unde lucram, îneît m-am dus, în prima duminică, la... tata. „Vino, aju- tă-mă . să pun lucrurile la punct". Tata era dulgher la Găgești, comună tot în Vrancea. Două săptămîni am lucrat cu tata și alți doi frați ai mei la repararea gardurilor, îngrijirea viei, la rezolvarea altor o mie de treburi. Brigada în care fusesem repartizat a ieșit prima în întrecere. Vedeți cît de simplu și ușor a fost ?

— Adică să cunoască și să-și iubească meseria. Și, mai ales, să dovedească prin producțiile obținute că-și cunoaște și iubește meseria. Deși în vii mana are alt înțeles și nu-i dorită, oamenii despre care v-am Spus sînt, pentru orice colectiv, o adevărată mană cerească. Un astfel de om mi-a fost dat să cunosc de cum am venit aici. Este vorba de Ionică Șoineanu, brigadier. „Aveți foarfecul la dv ?“ îmi zice. „Am". „Cum ați tăia coarda asta ?“. Spun cum, și-l văd mulțumit. „Cîți ochi ați lăsa aici ?“ Răspund cît și m-a bucurat încuviințarea lui. M-a
AFIRMĂ UN OM DESPRE CARE SE SPUNE

CĂ I-AU SURÎS MULTE ȘANSE

giar. Noi. grijulii cu el. Să aibă omul condiții de muncă, de viață. El ? Doar cu ideea fixă a unei orchestre de jaz... Cînd i-am spus că cel puțin la fel de... fixă trebuie să fie și preocuparea pentru munca fermei de care răspundea, a făcut stînga-mprejur și a plecat în nu știu care județ. Să cultive... hamei. Eu zic și acum că omul acesta a dat cu piciorul posibilității ce i se oferea aici pentru a arăta că n-a tocit degeaba băncile amfiteatrului studențesc, învățînd viticultură. Iar dacă-i vorba de șanse, eu știu un lucru : azi, în România, muncitorul, țăranul, intelectualul au putința practică să afirme prin muncă ce pot, cine sînt, cită prețuire și încredere merită. Șansa fiecărui» este aceea de a munci cu ghidul... la muncă, și afli astfel, fără să-ți propui, secretul reușitei în viață. Competiția e deschisă tuturor, în mod egal, și ajunge primul în ochii stimei cel care se silește, care nu-și cruță forțele pentru mai binele tuturor. Revenind, cred că pe la hamei ajungeam și eu dacă refuzam postul acela, de șef de echipă...

cimp de activitate inginer. Podgoria — cu distanțe necores- rînduri, cu cătină și
— După ușorul acesta ați venit aici, la Cotești. ca inginer-șef...— ...unde am avut norocul — ăsta, da, recunosc, a fost un mare noroc ! — că am găsit un ideal pentru un cu goluri multe, punzătoare întremărăcini pe haturi, cu salcîmi și alți arbori în vie. „Așa nu se poate". „Dar nici altfel nu se poate că n-avem bani să le facem pe toate", mi s-a replicat. „Dar să stăm cu mîinile . încrucișate avem bani ?“ Am început cu ce depindea de noi : scoaterea copacilor, defrișarea mărăcinilor. Erau zile cînd la aceste activități patriotice munceau în vie 600—700 de oameni ! —> și nu peste multă vreme cele peste 3 000 ha de podgorie arătau cu totul altfef, mai luminoase parcă. A urmat apoi etapa a doua, și mai grea, și mal de răspundere — a plantărilor, începînd de la talpa pantei. Dar și aici am avut o șansă : aceea de a lucra într-un colectiv destoinic, alături de oameni foarte buni.— Ce înseamnă pentru dv. om bun ?

pus apoi să „ghicesc" un soi numai după coarda fără frunze. Ionică Șoineanu se număra printre cei mai buni brigadieri întîlniți de mine și cîștiga- rea unui „examen" la el echivala, fără exagerare, cu trecerea unui examen la facultate. Examene de acestea, ale practicii, am dat și dau mereu, și cu Nicu Postolache, zis „Chicătură", om cu îndelungă practică în prepararea vinurilor, și cu atîția alții. De la ei înveți nemăsurat de mult, pentru că și oamenii aceștia țin nemăsurat de mult Ia prestigiul de viticultori — profesie căreia i-au dedicat întreaga viață. Profesie pe care înțeleg să o practice exemplar, in orice clipă a vieții lor. O conduită profesională pe care aș fi vrut-o și la un proaspăt absolvent de facultate care, numai ce a poposit la Cotești și mi-a dițiile : „Sînt repartizat trebuie..." Acest debut în pretențiile înainte — ince nu am fi avut și noi dreptul de a-1 vedea la treabă, înainte de a-i satisface condițiile ? — m-a durut și nu m-am putut abține : „Pentru anul ăsta,

înșirat con- aici și-mi profesie, cu definitiv de

scumpe coleg, ni s-au terminat repartițiile de... Mercedesuri. Așa că...“. A plecat să-și găsească alt loc.— Vi s-a oferit șansa să lucrați director de trust...— ...de ce n-am folosit-o ? Pentru că în urmă cu 15—20 de ani, cînd susțineam întîile examene cu Ionică Șoineanu, obțineam în jur de 5 000 kg struguri la ha. Acum, producțiile de 10 000 kg la ha sînt curente. De altfel, aceste rezultate au adus unității Ordinul Muncii clasa I. Dar asta nu înseamnă nicidecum că ne-am ciștigat dreptul la răgaz. Trebuie să continuăm acțiunea de refacere și dezvoltare a patrimoniului viticol. Deși am avea motive de satisfacție privind înzestrarea, nu slăbim o clipă atenția acordată tehnicii viticole. Producțiile realizate pot fi mai bune, mai mari.— Este cumva obiectul tezei de doctorat pe care urmează s-o susțineți ?— Pentru că vorbeam mai înainte de șanse, să știți că aceasta cu adevărat mi-a ieșit în cale, cînd am citit într-un tratat de specialitate : „în cadrul podgoriei Odobești există și centrul viticol Cotești, care poate fi considerat podgorie". Acest „care poate fi considerat" m-a supărat dar și ambiționat. Cum adică : noi încă n-am căpătat dreptul de a ne numi podgorie ? Ce mai avem de făcut ca să ajungem aici 1 Mi-am pus aprecierea de mai sus drept motto-ul viitoarei teze de doctorat. Dar nu numai a tezei, ci a întregii mele munci, în acest colectiv destoinic, care a arătat că poate mult. în fond, ce vrem să demonstrăm ? Că aici, la curbura .Carpaților — Coteștii fiind un irtel âe "legătură între podg’ofiile moldovene și cele muntene — acest inel are tot dreptul să aspire, la. binemeritatul titlu de a se număra printre podgoriile de prestigiu ale țării.— Iată, vi se oferă șansa să o dovediți prin fapte.— Asta vom și face.
Ilie TANASACHE 
Dan DRAGULESCU

„Șahdosar de divorț : în urmă cu trei ani. înțelegem. De fapt, împreună. Eu chiar
Citim într-un „Ne-am căsătorit Acum nu ne mai nici nu mai stămam plecat de acasă. Copiii au rămas cu soția. La nevoie, cer să mi-i dați mie, în caz că soția nu va cere ea a- cest lucru, cum ar fi preferabil..."Un dosar, ca atîtea altele, de divorț. Filele lui ? O parte din viața a doi oameni și a unei căsnicii ajunse în impas. Nu ne aflăm, din păcate, în fața unui caz atît de izolat, pe cît ar fi de dorit. Și nici nu este prima oară cînd ne întîlnim cu asemenea oameni a căror viață de familie pare să fi ajuns o simplă tablă de șah, pe care își mută cu nonșalanță co- ______________________piii, aidoma pieselor de joc...Cum să-i privim pe aceia care sacrifică bucuria copiilor de dragul surogatului de fericire pe care își închipuie că o găsesc, în pragul celei de-a „doua tinereți", în afara familiei și căminului ?— Mă frămîntă și pe mine asemenea întrebări — ne-a spus tovarășul Alexandru Că- lugăreanu, procurorul șef al procuraturii locale a sectorului 4 din Capitală. Răspunsul l-am căutat în cuprinsul multor cazuri pe care, prin natura meseriei, le-am cunoscut. Statistica eșecurilor întîl- nite pune în evidență drept cauză principală a impasului matrimonial lipsa de răspundere pentru viața de familie a celor doi parteneri. Uneori, cînd ni se cere să intervenim pentru a da de urma cîte unui soț fugar, ră- mînem surprinși constatind cît de puțin se cunoșteau sufletește soții între ei, cît de fragilă era legătura dintre ei ; au fost cazuri cînd nici meseria, pregătirea soțului nu erau bine cunoscute ; ce să mai vorbim despre personalitate și caracter. Astfel, deunăzi, o tînără a aflat abia aici, în justiție, că de fapt cel cu care se căsătorise avea cu totul altă pregătire decît cea prezentată și mai avea și copii dintr-o căsătorie anterioară. De aceea se și explică cum fac unii, cu atita ușurință — cu condamnabilă ușurință I — pasul înapoi, abando- nîndu-și familia (inclusiv copiii) și se aventurează la voia întîmplării în legături de ocazie, făcînd să se rostogolească tăvălugul nefericirii asupra multor oameni.Cît de frecvente sînt asemenea cazuri ? Care Sînt tendințele predominante ? Magistratul Păstorel Zugră- vtscu, președintele Judecătoriei sec-

mat“ la fericireoferă altefaptul că volumul
torului 3 din Capitală, ne date ale răspunsului :— Dacă pornim de la aproximativ o treime dinactivității acestei judecătorii il constituie cauze care privesc intr-un fel sau altul familia (divorț, încredințare de copii, cereri de pensie de întreținere, alocații etc.), apare și mai clară și mai stringentă necesitatea de a concerta mai bine acțiunile de educare, de întărire a familiei. Fiindcă — trebuie să o spunem deschis — in multe colective de muncă, adică acolo unde oamenii sînt cel plai bine cunoscuțl, se face puțin pentru a remedia o stare de lucruri necorespun-

Intervenție cu atit mai necesară — adăugăm- noi — cu cît prețul plătit de destrămarea absurdă a unei familii este suportat îndeosebi de către cei care nu sînt cu nimic vinovați...— Intr-adevăr, prețul plătit de copiii care se confruntă cu asemenea împrejurări reprezintă drame dureroase pentru virsta lor fragedă — ne-a spus tovarășul Theodor Savus- can, judecător la Tribunalul municipiului București. Și cînd spun asta am în vedere ceea ce scapă de multe ori atenției publice : traumele suferite de copiii din familiile dezbinate sau chiar „împărțiți" între foștii soți în genul „unul la

Simplă povesteMi noile trece totul

Opinii, „în primă instanță64,
familia în derivă și despre
în care copiii sînt doar

zătoare diritr-o familie sati alta. De prea multe ori, argumentele „plimbărețului", ale celui care de fapt și-a părăsit ori își neglijează familia, sînt crezute cu ochii închiși, iar vinovatul ajunge astfel — în dezacord cu realitatea — să fie socotit victima celuilalt soț și compătimit ca atare... Sigur, a- colo unde este de intervenit, justiția intervine hotărît. De pildă, în cazul abandonului de familie, al lăsării copiilor fără cuvenitele mijloace de întreținere, facem tot ce este posibil, potrivit legii, pentru a veni în ajutor familiei (se va vedea însă, ceva mai departe, că și aici mai apar în drumul firesc al aplicării legii unele neajunsuri, întîrzieri etc.). Cu totul altfel stau lucrurile în unele situații pe care le consider cu atît mai grave, cu cît se manifestă in forme disimulate, asupra lor controlul social ac- ționind mai slab, adeseori, deloc. Este cazul celui care, de ochii lumii, se mai îngrijește de familia lui, tri- mițînd din cînd în cînd celor părăsiți cîte o sumă de bani, dar altminteri se complace în legături de concubinaj, nu rareori destrămîndu-se încă o familie. Sau postura celui care duce de-a dreptul o viață dublă, lipsind des. sub diferite pretexte, de acasă... Și așa mai departe. Or, tocmai astfel de manifestări care nu intră pro- priu-zis sub incidența legii ar trebui să fie combătute cu mai multă fermitate de către colectivele de la locul de muncă.

despre
un joc
pioni

. tine, unul la mine". Este pre care nea nu de puține ori părinții caută să le inoculeze, reciproc, propriile resentimente față de „celălalt", o- bișnuindu-i cu un fel de a fi, cu totul anormal pentru virsta lor. Iată, de curind, am avut un proces în care soțul., soție în urma unei întrebat pe cineva prezenta o persoa- la care să se Și... s-a mutat,

vorba des- climatul în cresc aseme- copii, cărora

supărat foc pe discuții aprige, a dacă nu-i poate nă agreabilă, mute urgent...începînd să trăiască în concubinaj. Un altul, după ce a plecat de acasă, din intenția de a nu plăti cumva pensie de întreținere, a cerut în instanță să i se încredințeze lui copiii întru- cit acum conviețuiește cu altă femeie care îl poate ajuta și la educația copiilor. Dar este lesne de înțeles ce se întîmplă cu educația copiilor în astfel de împrejurări. Mă pronunț, de aceea, pentru o mai mare exigență din partea colectivelor de muncă unde își desfășoară activitatea cei dispuși la astfel de rătăciri...Deocamdată ne oprim aici, în a- ceastă primă „instanță" despre familia aflată în impas. Vom reveni, urmînd a analiza și alte aspecte cu care se confruntă familia aflată în- tr-o asemenea situație, pentru a vedea ce trebuie întreprins în scopul de a spori atît eficacitatea aplicării legii, cît și combativitatea și forța de intervenție a opiniei publice, ținînd seama că în asemenea cazuri cei care au cel mai mult de suferit sînt copiii și educația lor. Adică ceea ce nu poate fi indiferent nimănui, nici u- nuia dintre membrii societății noastre.

s-a povestit că într-unul din cartiere bucureștene s-ar pe- de mai multă vreme ceva cu neobișnuit, care i-a pus p gînduri peXlocatarii din blocuri. î> fiecare dimineață, fie soare, fi ploaie, între cinci și jumătate și șase, în fața blocului cu pricina apare o femeie în fiecare data, ea se oprește la cițiva pași de intrare și își caută ascunziș în dosul tufelor de liliac : minute in șir, uneori și cite o jumătate de oră, stă ghemuită. în așa fel incit să nu fie văzută de cei care ies din bloc. în sfîrșit, ca la un semnal, se ridică și intră repede, urcă scările și pătrunde într-unul din apartamente ; nimeni n-a văzut-o folosindu-se de cheie, semn că ușa e descuiată. Pînă pe la trei și jumătate dispare din atenție. La trei și jumătate coboară scările in grabă și iar se-ascunde in dosul tufelor de liliac. Așteaptă acolo zece, douăzeci de minute. în sfîrșit,. se-n- dreaptă spre stația de troleibuz.Așadar, observînd toate acestea, locatarii și-au început investigațiile. Prima problemă ce se cerea elucidată : de ce se-ascunde bătrîna ? O urmărește cineva? Nimeni... Atunci? Și, din nedumerire în nedumerire, au ajuns la întrebarea : Cînd pătrunde în bloc ? Numai după ce au teșit doi dintre locatari, soț și soție. A doua problemă : la trei și jumătate, cînd coboară, de ce, în Ioc să se-n- drepte spre stația de troleibuz, așteaptă o vreme în dosul tufelor de liliac ? Greu de aflat. Cînd se îndepărtează ? în momentul cînd cei doi locatari, soț și soție, se-ntorc de la serviciu și intră în bloc. Și astfel, mi se spune, s-a văzut că bătrîna nu este decît... mama lui. El s-a căsătorit cu o „doamnă, femeie de condiție", au doi copii. Cine îngrijească pe micuți, cît timp rinții sînt la serviciu ? Mama bătrîna, că tot e bătrînă și nu are alte treburi. Insă ea, „doamna", femeia de condiție, nu o suportă pe bătrînă, nu vrea s-o vadă. Și-atunci ? Atunci, bătrîna, locuind in altă parte a orașului, se scoală pe la patru, aleargă la tramvai, schimbă tramvaiul cu autobuze și troleibuze — și face totul ca să ajungă la- timp, cu cîteva minute înainte de a pleca Ia serviciu nora și băiatul. Cum n-are ceas, uneori, mai ales iarna, ajunge prea devreme. Cei doi prin dreptul de, bătrîna descuiată și și jumătate, coboară... Cej doi intră in bloc tăcuți și severi.Dar eu tot mai cred că cele aflate nu sint-decît o simplă poveste, inventată de locatarii blocului respectiv...

virstă. De

• Eveniment deosebit la Daia, judctul Harghita : cooperatorii de aici au sărbătorit 25 de ani de muncă în unitatea lor și 70 de ani de viață ai lui Csomor Karoly, S-au spus multe vorbe frumoase cu acest prilej. „Dar, despre mine și munca mea, a replicat, mai în glumă, mai în serios Csomor Karoly. să nu vă prind că vorbiți la trecut. Că altfel vă pedepsesc să citiți fișa mea". „Fișa" sărbătoritului ? Plină cu cifre semnificative : 525...,690..., 725..., 736... Mai pe înțelesul tuturor — este vorba despre normele de muncă in cooperativa agricolă 
a septuagenarului sărbătorit. „Karoly baci, să ne trăiești multi ani, i-au urat din inimă megieșii, cu sănătate și același exemplu admirabil de muncă". (I. D. Kiss).

© De cinci ori mai productivă,de 2ece ori mai ieftină rate pînă acum „fișa tehnică" a nire, realizată la Combinatul de prelucrare a lemnului din Tirgu-Jiu, sub conducerea maistrului Ion Sta- matoiu. „Și ce-i cu asta ? — se nură meșterul. Păi, nu-i treaba noastră de la autoutilări 7“ „Auzim că în colectivul dv. s-au făcut multe piese foarte necesare utilajelor". „Păi, nu-i și asta tot datoria noastră ?“ „Spuneți-ne cîteva cuvinte despre oamenii cu care lucrați". „Ei, asta-i cu totul altceva. Oamenii cu care lucrez sînt dintre acei care dovedesc că nu-i nevdie să-i controlezi cit de bine și prompt execută orice lucrare încredințată. Și. încă ceva : își iubesc într-atit meseria îneît dragostea asta se vede în tot ceea ce fac". (D. Prună).
® Munca și conștiința oamenilor — 

cele mai prețioase investiții. Zi de zi-ano_ timp după anotimp, tehnicianul loan Roppelt, de la I.A.S. Zagăr, județul Mureș, lucrează în ferma nr. 1 din 1950. Cunoaște fiecare pom de pe cele 103 ha cu meri, pruni, peri și cireși. loan Roppelt susține că poate aprecia, cu o eroare minimă, ce recoltă va da fiecare pom, în anul viitor. Și mai știe cită muncă, cîtă dăruire trebuie investite pentru ca roadele acestea să fie din ce în ce mai mari. Afirmă toate acestea, tehnicianul pomicol amintit, de mult. De pildă : în 1966 se obținea aici, de la un ha, un vagon de fructe. A spus atunci Roppelt că munca. oamenilor’ poate să dubleze, peste Zece ani, această producție. 1976 a consemnat acest pronostic: „Ce, a precumpănit aici ?“ „Munca și ; conștiința oamenifof.1 Elb âu ‘fost cele mai prețioase investiții...". (Cornel Pogăceanu).
® Pe urmele lui Pavel Oțet.mult reporterii despre _ lui. In epoca Bicazului, ților de Fier... Timp de 3 Oțet și-a pus atîtea semnături pe marile edificii ale socialismului ctitorite în România. Vine însă, cu timpul, și virsta pensiei. „Oțet n-a vrut să audă de așa ceva, ne spune ing. Dumitru Fușcă, șeful șantierului de la sistemul hidroenergetic Valea Drăganului— Valea Remeților, județul Bihor. Și nici noi nu ne puteam lipsi de experiența lui".Și iată-1 din nou pe Oțet Pavel în luptă cu tăria rocilor și apriga desfășurare a șuvoaielor de Apuseni. Mai pe scurt, încheindu-și viața de constructor unde și-a început-o : pe șantierele de lumină ale (D. Gâță).
© „Școala șefilor de brigadă".numesc oamenii brigada ortacilor pe care o conduceți aici, la Leșul Ursului, tovarășe Petru Morar. Care-i temeiul acestui calificativ de cinste ?“ „Păi care să fie decît faptul că în brigada noastră cresc oameni de nădejde ?“ Și cunoscutul miner din Țara de Sus adaugă : „In brigada noastră avem un profesor grozav : MUNCA. Vine unul nou, alături de ortaci ? Nu-1 cocoloșesc deloc. Dar, se-nțelege, nici nu-1 pun să dărîme munții, de unul singur. Tragem greul, cu toții, alături de el. Și omul vede că munca e aici la mare cinste, că numai ea urcă ori coboară pe om. Pe scurt, asta-i tot. Așa au ajuns șefi de brigadă — de la simpli vagonetari — Ion Florescu, Toma Pora, Dumitru Donceanu, Trifan Cotleț, Dumitru Hojoc, Va- sije Nazarie și Augustin Ilaș. Și numai așa or s-ajun- în subteran, ca ortaci".

decît utilajele din unei import. mașini similare Iată, pe de ștanțat procu- scurt, fur-

Au scrisPavel Oțet și oamenii Argeșului, Lotrului, Por- decenii, brigada lui Pavel

acoio țării.

gă și alții, care silesc acum (Gheorghe Parascan).

Așa

Dinu POPESCU l

să-i pă- lui. mai

trec tăcuți și severi tufelor de liliac. Repe- urcă. știind că ușa e copiii singuri. La trei

Nicolae ȚIC

Faptele s-au petrecut la derea de spume nice din Timișoara, sectorul II. M.I., șef de secție, a făcut cerere să fie primit în rîndurile membrilor de partid. Intre recomandările primite era și cea dată de V, N. — muncitoare cu vechi state de serviciu în unitate, membră de partid din 1945.Pusă în discuția biroului organizației de bază, amintita cerere a fost întimpina- tă însă cu rezerve chiar de către cea care, cu puțin timp înainte, îi dăduse una din recomandări ! Aceasta nu numai că formulează rezerve, dar și propune a- mînarea discutării cererii în adunarea generală a comuniștilor. Situația se repetă și la o a doua discuție în biroul de partid. Care era, concret, motivul ? Din ziua in care dăduse recomandarea și pînă în ziua în care avusese loc ședința de birou, comunista V. N. a- flase că M.I. se ocupă cu lucruri care îi puneau Ia îndoială corectitudinea. (Ulterior, comisia de judecată din întreprindere ii va sancționa și pentru... o sustragere din avutul obștesc !). în atari împrejurări — e limpede pentru oricine 1 — schimbarea de atitudine a lui V.N. apare firească. Ba și mai mult : absolut necesară. Din păcate însă, nu și pentru unii membri ai biroului, care, împotriva acestor evidențe, . insistă ca cererea de primire în partid a lui M.I. să fie supusă dezbaterii adunării generale a comuniștilor din ' sector! Ceea ce, peste numai cîteva zile, se și întîmplă.

urmează Intreprin- poliureta- In adunarea de partid se petrece însă încă un fapt care provoacă pur și simplu stupoare : printre cei care au votat pentru în rîndurile partidului lui M.I. s-a V.N. ! Adică, soana care avea

— fie dintr-o lip- informare.primirea a numărat și exact per- motivele

a greșit să de superficialitatea cu judecat lucrurile la ment dat. După o atentă a faptelor convins rigori le știa foarte bine și muncitoarea V.N., care a
fie din care a un mo- analiză ne-am că toate aceste

Criteriile
subiective

nasc atitudini
oscilante

sale să conteste recomandarea dată !...Nu vom insista asupra concluziilor și măsurilor practice intervenite mai apoi, cind faptele lui M.I. au ieșit la lumina zilei.Se înțelege, este nu numai dreptul, dar și datoria morală — în episodul supus atenției, și statutară — a celui care face o apreciere ca. ori de cîte ori este cazul, să-și revadă punctul de vedere. Să aibă permanent o poziție exigentă, critică și autocritică, dacă

dat recomandarea de primire în partid, dar, mai apoi, și-a schimbat atitudinea. Cum șe explică mai departe comportarea ei din adunarea generală a comuniștilor ? Ce a stat la baza atitudinii, de data aceasta cu adevărat oscilante ?RăSpunsul îl găsim cer- cetind îndeaproape... faptele necinstite ale lui M.I., adică ale omului recomandat să intre in partid. A- tunci cînd, încâlcind normele eticii și ale legii, acesta se apucase de lu-

cruri necinstite — a introdus în fabrică diferite- o- biecte „de chilipir", vîn- zindu-le unor colegi și colege — în loc să ia atitudine împotriva vinovatului, V. N. cumpără și ea un asemenea obiect. Din a- egastă clipă, „principialitatea" ei a început să oscileze. .în biroul organizației de bază se opune lui M. ’ însăși că e narea pentru fața . atîtor muncă, nu mai avea curajul să spună că ea însăși a obținut un mărunt profit de pe urma atitudinii incorecte a lui M. I. Acest fapt presupunea o poziție atuocritică. " V. N. terea dini.Nu nou : în vedere întotdeauna este numai și numai adevărul faptelor ; el este criteriul, singurul criteriu în definirea unei poziții corecte în orice împrejurare — atît față de noi înșine, cît și față de munca și viața celor de lîngă noi. Nu trebuie uitat nici o clipă principiul că exigența față de alții față de propria mai de sești puterea și curajul absolut necesare pentru a aprecia corect, cu obiectivitate și exigență comunistă. faptele și comportarea tovarășilor de alături.

primirii I. — pentru că ea știa foarte bineincorect. In adu- generală votează — fiindcă aici. In tovarăși de
Iar comunista nu a găsit în sine pu- unei astfel de atitu-spunem un lucru ceea ce trebuie avut

începe cu exigenta tine însuti, fată de comportare. Nu- aici pornind, gă-

Titus ANDREI 
Cezar IOANA
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La zi in

Recoltarea se încheie 
doar atunci

CÎND PORUMBUL
ESTE ÎN PATUL

Inițiative care scurtează drumul 
de la cules la depozitare

ILFOVîn cooperativele agricole recoltarea porumbului s-a încheiat. Cea mai mare parte din producția obținută pe cele 152 000 hectare a fost pusă la adăpost. în întreprinderile agricole de stat porumbul a fost strîns de pe numai 75 la sută din cele 52 000 hectare cultivate în acest an.Avînd în vedere faptul că în întreprinderile agricole de stat există mari cantități de porumb pe cîmp, organele județene au organizat acțiuni de ajutorare a acestor unități cu forță de muncă din cooperativele agricole, asigurarea unui număr sporit de mijloace de transport și organizarea unui control amănunțit, la fața locului, pentru a nu râmîne știuleți pe cîmp. Am urmărit cum se desfășoară lucrările la I.A.S. Prundu — unitate care a cultivat și în acest an o mare Suprafață cu porumb — 7 200 ha. Am străbătut, împreună cu ing. Marin Chiriță, directorul întreprinderii, zeci de kilometri de; drumuri printre tarlalele unde sînt concentrate 100 de combine și aproape 200 autocamioane. Mecanizatorilor, ostașilor și celor peste 200 de cooperatori care lucrează aici de la începutul campaniei li s-au alăturat acum mai bine de 500 de locuitori din Prundu și Puieni, mobilizați de organizațiile de partid să dea ajutor la strîngerea recoltei. Această mobilizare de forțe este absolut necesară. Din cele 7 200 ha cultivate a mai rămas de recoltat porumbul de pe 1 480 ha. în plus, din cauza vintului, a greutății știuleților etc., foarte multe plante sînt căzute la pămint. De aceea, tot ce rămîne în urma combinelor trebuie strîns manual. Aceasta este de fapt operația de rectificare ce mai trebuie efectuată pe 1 425 ha din cele recoltate pină acum. Oricum, nici un efort nu este prea mare cind este vorba de stringerea acestei recolte.Sint și probleme, pînă în prezent nerezolvate. în cîmp sint, la această dată, a- proape 5 000 de tone . de porumb știuleți și boabe în grămezi. Nici F.N.C. Giurgiu, nici I.V.C. nu au suficiente capacități de uscare, operație absolut .necesară în condițiile acestei toamne. (Alexandru Brad).
DOLJPozitiv este faptul că întreaga cantitate recoltată a fost transportată de pe cimp. Dar în județul Dolj mai sint de recoltat peste 20 000 hectare.Mijloacele.de transport aparținînd I.T.A. din consiliile intercooperatiste Șimnic, Se- garcea, Rojiște, Apele Vii și Dăbuleni care au încheiat recoltarea porumbului au fost trimise în unitățile rămase în urmă. „Dăm o atenție deosebită depozitării și păstrării, în bune condiții, a porumbului — ne spune ing. Iulian Ioana, directorul direcției agricole. în acest scop, atît porumbul care vine din cîmp, cît și cel deja depozitat în arioaiele și pătulele cooperativelor agri

cole se prefirează, îndepărtîndu-se știu- leții cu umiditate ridicată, care se. bato- zează și se usucă. Pentru aceasta am sporit și capacitatea de uscare la aproape 4 000 tone zilnic1*.Deși condițiile climatice sînt vitrege, se muncește în ritm intens, cu răspundere., în ziua de 17 noiembrie a c. pe ogoarele județului au lucrat efectiv peste 80 000 cooperatori, mecanici, ostași și angajați. Cooperativele agricole din consiliul Calo- păr, printre care Țuglui, Podari, Livezi, Glod și Braniște mai au de sțrîns porumbul de pe circa 500 hectare.întrucit nu există decalaje între cantitățile recoltate și cele transportate, singura problemă de rezolvat este intensificarea, in continuare, a culesului. Felul cum se muncește dă garanția că recoltatul se va incheia în cîteva zile bune de lucru și că întreaga recoltă va fi depozitată in bune condiții. (Aurel Papadiuc, Nicolae Băbălău).
VASLUIDin datele centralizate la direcția agricolă rezultă că în cooperativele agricole din județul Vaslui mai este de recoltat porumbul pe circa 26 500 hectare, iar în întreprinderile agricole de stat — pe a- proximativ 3 000 hectare: Există posibilități ca printr-o temeinică organizare a muncii, într-un timp scurt întreaga recoltă i din cimp să ajungă in pătule. în cooperativa agricolă din Văleni, care face parte din consiliul intercooperatist Solești, de exemplu, s-a încheiat atît recoltatul porumbului pe cele 787 hectare, cît și transportul din cimp al producției. Acum, cooperatorii fac sortarea știuleților în funcție i de gradul de umiditate și ii depozitează in condiții corespunzătoare. O altă experiență bună oferă C.A.P. Tirzii. Tot porumbul cules a fost sortat și transportat. Atelajele au fost concentrate la transportul din lanuri al știuleților pînă la șosea, unde au fost încărcați în autocamioane. Cu ajutorul a peste 100 de atelaje, autocamioane și remorci, cooperatorii din comuna Puiești și-au propus ca pînă sîm- bătă, cel tirziu duminică, să încheie transportul întregii cantități de porumb recoltat pînă acum. De la tovarășul Eugen Batiu, secretarul comitetului comunal de partid, aflăm că la Puiești s-a amenajat cu posibilități locale un uscător cu o capacitate de circa 200 tone. Acum, toți locuitorii satelor sînt mobilizați la culesul porumbului de pe ultimele suprafețe. Pentru a transporta tot ce se recoltează în- tr-o zi, la C.A.P. Puiești fiecărei familii i s-au repartizat cîle 40 de saci și 20 de coșuri și 1—2 atelaje, asigurîndu-se astfel un flux neîntrerupt la recoltat și transportat. Iată doar cîteva experiențe bune care pot și trebuie să fie preluate și de cooperatorii din Zăpodeni, Docani. Roșiești. Băcani și alte localități, unde trebuie urgentate recoltatul, transportul și depozitarea porumbului. (Crăciun L.).

Calitatea produselor
(Urmare din pag. I)brigăzile artistice ș a. - — să cultive exemplul înaintat al celor care îndrăznesc mai mult, care se zbat să obțină maximum de rezultate in domeniul calității — fie că sint muncitori, ingineri, conducători de întreprinderi — și, totodată, să combată orice manifestări de automulțu- mire, orice atitudine înapoiată față de calitatea producției, pentru a transforma lupta pentru calitate intr-o largă acțiune de masă, într-o cauză generală a tuturor colectivelor. Cu toată claritateatrebuie să se înțeleagă realizarea de produseinaltă calitate depinde, primă și ultimă instanță, calitatea muncii fiecăruiaa tuturor.

că 
de 
in 
de
ȘiSarcina de ridicare continuă a calității produselor nu poate fi, desigur, redusă numai la dimensiunile activității colectivelor de întreprinderi. Realizarea de produse de inaltă calitate constituie o problemă de conștiință comunistă și profesională, de mindrie patriotică a fiecărui muncitor, maistru, specialist atit din întreprindere, cît și din institutele de cercetare și proiectare. Tocmai de a- ceea, așa cum a indicat secretarul general al partidului, se impune unirea eforturilor tuturor cadrelor tehnice și specialiștilor din producție, din cercetare și învățămînt — care au datoria de a acționa ferm pentru ridicarea continuă a nivelului tehnic, pentru îmbunătățirea simțitoare a calității, a tuturor performanțelor produselor româ

nești. Avem datoria să facem totul pentru ca performanțele produselor românești să țină pasul cu cerințele progresului tehnic pe plan mondial. Amintim, în acest sens, că potrivit indicațiilor date de conducerea de partid, institutele de specialitate trebuie să asigure cadrele de specialiști care să acorde sprijin întreprinderilor pentru realizarea întocmai a parametrilor tehnici și funcționali proiectați ai produselor. Este bine cunoscut că am denumit acest cincinal, cincinalul revoluției. tehnico- științifice. Exigențele saltului obiectiv necesar de la cantitate la calitate, pe care îl presupune înfăptuirea revoluției tehnico-științifice in acest cincinal; subliniate cu claritate de tovarășul Nicolae Ceaușescu la Consfătuirea de lucru de la C.C. al P.C.R. din septembrie a.c. impune, printre altele, asigurarea u- nei activități bine organizate, care să ducă efectiv la bune rezultate în domeniul cercetării și proiectării și să garanteze aplicarea operativă a cuceririlor revoluției tehnico-științifice, să asigure introducerea de tehnologii moderne, elaborate prin forțe proprii, realizarea de produse cu performanțe superioare, competitive pe plan internațional.Producția de înaltă calitate constituie, in condițiile actuale, una din premisele esențiale ale sporirii exportului. Pentru a vinde mărfuri pe piața externă trebuie să producem la timp și de bună calitate — spunea secretarul general al partidului. Este o exigență care se

impune a fi bine înțeleasă de către fiecare colectiv. Cu atît mai mult în prezent, in condițiile crizei economice din țările occidentale, de recesiune economică, cind numeroase state își reduc substanțial importurile, creșterea competitivității este absolut obligatorie ; in plasarea mărfurilor pe piață, practic, cîștigă cel care reușește să realizeze produse de cei mai înalt nivel tehnic, de calitate superioară. Aceasta este o realitate obiectivă pe care nu putem să o ignorăm, care trebuie cunoscută și înțeleasă în profunzime.înaintarea accelerată a tării noastre pe calea progresului și prosperității, afirmarea tot mai ^puternică a produselor românești pe piața internațională pune în fața comuniștilor, a tuturor celor care muncesc în industrie, în economia națională. răspunderi, și obligații deosebite în domeniul îmbunătățirii calității producției. Tocmai de aceea, organizațiile de partid sint chemate să sădească în conștiința colectivelor din industrie, a lucrătorilor din domeniul cercetării științifice și ingineriei tehnologice ambiția și răspunderea pentru ca tot ceea ce produc și creează să corespundă — pină în cele mai mici amănunte — exigențelor și cerințelor de ordin calitativ, cu convingerea că pe această cale își onorează deopotrivă o sarcină politică și profesională fundamentală, își aduc o contribuție ho- tărîtoare la îndeplinirea planului cincinal, a istoricelor hotărîri ale Congresului al XI-lea al partidului.

----------- IN LUMINA HOTĂRlRII PLENAREI C.C. AL P.C.R.------------

„Nici o mașină si nici un utilai sui) ranăameniu! planificat"
PREOCUPĂRI PE PLATFORMA INDUSTRIALĂ BIRLADLa recenta plenară a C.C. al P.C.R. s-a subliniat, din nou necesitatea de a se pune mereu în valoare noi posibilități pentru creșterea gradului de. utilizare a capacităților de producție din întreprinderi. Cum s-a acționat și se acționează în acest sens în unitățile de pe prima platformă industrială din Birlad ?Am revenit, după cîteva luni, în secția role cilindrice mari de la întreprinderea de rulmenți de aici și aproape că nu mai recunoaștem hala. Vedem spații ordonate după fluxul tehnologic, în- trucît s-au înlăturat locurile nefolosite dintre mașini. Cum s-a procedat ? Ne răspunde mg. Diomid Nastase, directorul tehnic al întreprinderii.— Preocuparea colectivului nostru în domeniul utilizării cu eficiență sporită a capacităților de producție, stimulată puternic de indicațiile date de secretarul general al partidului cu prilejul vizitelor de lucru în întreprindere, se regăsește în cîteva acțiuni importante. In primul rînd, s-au stabilit tehnologii precise de lucru, potrivit caracteristicilor ma- șinilor-unelte. în al doilea rînd, s-au urmărit așezarea în flux a mașinilor — la role cilindrice mari, de pildă — și chiar legarea acestora una de alta, pentru a înlătura timpii neproductivi rezultați din mișcarea materialelor. De asemenea, la rectificare role, în spațiile disponibile au fost instalate mașini realizate prin auto-

utilare. La fel acționăm și în cazul noii capacități pregătite pentru a fi puse în funcțiune. Aici, marea majoritate a mașinilor sînt legate între ele, incit să obținem o sporire a productivității muncii. La rectificare I. producerea rulmentului de vagoane a impus așezarea în flux a întregii tehnologii.

mentul planificat, nici un minut nelucrat" mobilizează în permanență colectivul.Imagini edificatoare ale muncii rodnice surprindem și în hala liniilor moderne pentru forjarea inelelor din gama de rulmenți os- cilanți și cilindrici, sau in atelierul de linii automate de debitat inele de rulmenți radiali cu

Cu toate acestea, rezervele interne nu sînt epuizate. Inginerul Vasile Vașiliu, șeful serviciului de urmărire a realizării producției, ne-a prezentat evoluția indicelui de folosire a mașinilor și utilajelor în sectorul productiv. La sfîrșitul celor trei trimestre, nivelul planificat a fost realizat. Există însă un accen-

Comitetul de partid și consiliul oamenilor muncii au pus în dezbaterea comuniștilor, a întregului colectiv problemele legate de folosirea cu indici superiori a mașinilor și utilajelor, urmăresc îndeaproape modul in care sint exploatate, în care se respectă programele speciale pentru utilizarea acestora la întregul lor potențial. Iată și efectul acestor eforturi : în perioada celor trei trimestre s-a înregistrat un indice de utilizare a capacităților de producție dintre cele mai ridicate in secțiile colivii și rectificare I. La secția forjă, de asemenea, se consemnează un indice bun. Aici, ca și in celelalte sectoare din întreprindere, deviza „Nici o mașină și nici un utilaj sub randa-

bile, unde se lucrează 24 de ore din 24 cu un indice de utilizare aproape de nivelul maxim. Maistrul principal Alexandru Postolache, șeful atelierului I, susține că oamenii de aici dau dovadă de multă hărnicie și tenacitate în muncă. Și trebuie să recunoaștem că are dreptate. Peste tot, ordinea și disciplina, dăruirea în muncă sînt factorii dinamizatori ai colectivului. Menținerea unui nivel superior de utilizare a capacităților productive existente asigură întreprinderii de rulmenți încheierea primului an al cincinalului cu realizarea integrală a sarcinilor de plan și o depășire a volumului producției industriale cu peste 30 milioane lei.

tuat decalaj între indicele de utilizare atins în sectorul productiv și cel realizat sau prevăzut a se obține pînă la sfîrșitul anului în sectorul auxiliar, adică în secțiile sculărie, mecanic-șef, autoutilări și reparații. Apropierea dintre acești indici, prin urcarea în continuare a celui din urmă, constituie o preocupare stăruitoare a comitetului de partid și a consiliului oamenilor muncii.Pe aceeași platformă industrială, la întreprinderea de elemente pneumatice și aparate de măsură se depun eforturi deosebite în scopul utilizării spațiilor disponibile. Un studiu mai atent asupra realității scoate în evidență faptul că unele mașini și utilaje nu

sînt încărcate la nivelul randamentului lor. Altfel nu se explică indicele de folosire a mijloacelor tehnice dintre cele mai scăzute înregistrat in semestrul I a.c. Am reținut că și la această întreprindere un program de măsuri concrete vizează fructificarea mai intensă, in ultimul trimestru al anului, a resurselor interne. Din programul elaborat se detașează preocupările pentru încărcarea superioară a mașinilor-uneltc, pe baza unor planuri lunare de fabricație, cu colaborări din alte unități industriale. Așa, de exemplu, se realizează piese pentru aparatură de automatizări pentru F.E.A. București, produse din mase plastice solicitate de întreprinderea de rulmenți din Birlad. De asemenea, se urmăresc elaborarea de tehnologii adecvate ma- șinilor-unelte din întreprindere (linia tehnologică pentru fabricația micrometrelor), accelerarea asimilării pieselor care pînă nu de mult se importau (peste 1 000 de repere pentru aparatura pneumatică), introducerea în fabricație a noi produse necesare unor beneficiari din țară. Există, așadar, condiții ca și la I.E.P.A.M. Birlad anul 1976 să fie încheiat cu rezultate bune, ca urmare a folosirii, cu indici superiori, a capacităților de producție.
Crăciun LĂLUCI
corespondentul „Scînteii"

Pentru un ritm mai înalt de lucru, pentru economii

Să măsurăm de șapte ori, să... proiectăm o dată
CUM SE APLICĂ, CUM SE MATERIALIZEAZĂ ÎNȚELEPCIUNEA PROVERBULUI ROMÂNESC

LAOrganele și organizațiile de partid din județul Buzău, proiec- tanții, constructorii și beneficiarii acționează cu perseverență pentru traducerea în viață a indicațiilor date de tovarășul Nicolae Ceaușescu cu prilejul vizitei de lucru efectuate în județ în luna septembrie a.c. și la recenta plenară a C.C. a P.C.R., pentru dimensionarea strictă a construcțiilor industriale și reducerea substanțială a consumurilor de materiale de construcții.în aceșt sens, biroul comitetului județean de partid a trecut la coordonarea acțiunii de folosire judicioasă a spațiilor construite și de reducere a volumului construcțiilor începute’ sau care urmau să fie „atacate", căutîndu-Se soluții noi, menite să diminueze consumul de materiale, în special de ciment și oțel-beton. Participant direct la această acțiune, Grupul de șantiere pentru construcții industriale din Buzău și-a mobilizat specialiștii, alături de proiec- tanți și beneficiari, pentru revizuirea documentațiilor fiecărui obiectiv. S-a început cu capacitățile noi ale întreprinderii de sir- mă, unde stadiul de execuție permitea o reconsiderare a concepției constructive și eliminarea unor lucrări prevăzute inițial. Studiindu-se amplasarea fluxurilor și instalațiilor la noua trăgă- torie de oțel a unității, parțial pusă în funcțiune cu prilejul vi-

OBIECTIVE DE. INVESTIȚII DIN JUDEȚUL BUZĂUzitei secretarului general al pai- tidului, aplicînd punct cu punct indicațiile primite la fiecare linie tehnologică, s-a ajuns la concluzia că două hale ce trebuiau construite — conform documentației inițiale — nu-și mai au rostul. Capacitatea de producție totală a noului obiectiv se va putea rea-

lor de materiale la obiectivele de investiții — ne spunea Gheorghe Nenu, inginerul-șef al grupului de șantiere pentru construcții industriale — preocupă în cea mai mare măsură întregul colectiv de specialiști, tehnicieni și muncitori de pe șantierele noastre. împreună cu proiectanții și beneficiarii am

gaziile au fost mutate într-o construcție ușoară, ieftină, iar etajele au fost eliminate, amplasîndu-se fabricația pe orizontală, fără a se depăși perimetrul de construcție proiectat inițial. Rezultatul ? Economisirea a peste 750 metri cubi beton armat greu.In același mod, la Fabrica do

liza pe suprafețele deja construite, cu condiția îndesirii utilajelor. Pe lingă renunțarea la un mare volum de lucrări, la cantități importante de ciment și oțel-beton, se economisesc astfel și materiale de instalații în valoare de peste 34 milioane lei. Asemănător s-a procedat și la unele capacități încă nefinalizate de la întreprinderea „Metalurgica" și Fabrica de ulei comestibil.„Traducerea în viață a sarcinilor trasate de tovarășul Nicolae Ceaușescu la recenta plenară a C.C. al P.C.R. privind reducerea Cu cel puțin 30 la sută a volumului de construcții-montaj și, în mod corespunzător, a consumuri-

intensificat acțiunea de revizuire a studiilor tehnico-economice și a proiectelor de execuție la toate obiectivele în construcție sau care urmează să fie începute în această perioadă.Iată, în sprijinul celor afirmate, cîteva exemple concrete. La Filatura de lină cardată din Pă- tîrlagele, împlinirea sarcinii privind reducerea .consumului de ciment, oțel-beton și alte materiale a pornit de la revizuirea amplasamentului fluxurilor tehnologice prevăzute inițial a funcționa pe verticală. La parter erau stabilite spații de depozitare, iar pe două etaje utilajele de fabricație. In urma noilor soluții, na

vală medicinală din Buzău, după temeinice analize, s-a renunțat la un corp de clădire etajat, întreaga funcționalitate a obiectivului păstrindu-și caracteristicile prevăzute prin proiect. în schimb, se economisesc 200 tone ciment și 50 tone oțel-beton.Un loc important în cadrul noilor soluții adoptate de constructori, proiectanți și beneficiari l-a ocupat înlocuirea elementelor grele Ia acoperiș. Așa, bunăoară, la capacitățile noi de la întreprinderea de prelucrare a maselor plastice, „Metalurgica", Filatura de lină Mizil, întreprinderea de utilaj tehnologic și Fabrica de bere s-a renunțat la chesoane în

favoarea elementelor ușoare din beton celular autoclavizat, din granulit și azbociment, realizîn- du-se o economie de 500 metri cubi prefabricate din beton greu. Au fost revizuite, de asemenea, și închiderile laterale, inlocuin- du-se pereții din beton sau cărămidă cu panouri B.C.A.. azbociment, profilit, obținîndu-se o reducere a consumului de beton cu 1 000 metri cubi...Reconsiderarea documentațiilor pentru a se reduce consumurile nu constituie singura sursă de economii materiale — aprecia ing. Alexandru Mirea. directorul grupului de șantiere. Noi am inițiat o largă acțiune de bună gospodărire a acestora la fiecare lot și punct de lucru. Intre altele, specialiștii noștri au studiat și a- plică acum un program complex de diminuare a consumurilor de ciment la locul de preparare a betoanelor, precum și consumului de metal".Un prim rezultat al preocupărilor de economisire a materialelor Ia Grupul de șantiere pentru construcții industriale Buzău este revelator. Consumurile vor fi reduse, in ansamblu, cu 3 200 tone ciment, 1 800 tone oțel-beton, 50 tone profile metalice, 40 tone țevi instalații, 10 kilometri cabluri e- lectrice ș.a. Acțiunea continuă.
Mihai BÂZU
corespondentul „Scînteii"

BRĂILA )

Utilizarea optimă a suprafețelor industrialeIn ultima vreme la C.C.H.F.A. Brăila a sporit preocuparea privind creșterea gradului de utilizare a suprafețelor industriale acoperite, productive, precum și a celor destinate depozitelor din afara halelor. Se vizează astfel încărcarea lor conform actualelor exigențe și reducerea pe această cale a volumului de construcții noi. De curînd, în urma măsurătorilor efectuate s-a constatat că suprafața de 6 243 mp reprezintă o disponibilitate care ar putea fi folosită

în condiții optime. Astfel, 4142 mp au fost destinați amplasării de noi capacități de producție (mașină de filat celofan, mașini de confecții celofan, mașini de răsucit, instalații de bioxid de clor, instalații de preparare a apei, extinderea atelierului mecanic etc.), iar suprafața de 493 mp care va rezulta ca disponibilă prin reamplasarea unor utilaje în atelierul de țesere al fabricii de rețele cord se va folosi pentru amplasarea unei părți a atelierului de sortare fire viscoză. Altă suprafață de

la fabrica de hîrtie și celuloză papetară (1 300 mp) va fi folosită la amenajarea unui atelier de confecții piese de schimb din materiale plastice necesare unităților centralei. Desigur, toate aceste măsuri, precum și altele vin să contribuie și mai mult la creșterea producției platformei chimice brăilene. De altfel, sarcinile la zi ale reputatului combinat sînt depășite. în imaginea alăturată un aspect al unei secții a combinatului. (Mircea Bu- nea).
Ieri a avut loc sesiunea Consiliului popular al municipiului București, care a dezbătut, între altele, măsurile privind aprovizionarea populației cu produse agro- alimentare și bunuri industriale de consum pe trimestrul IV/1976 și în semestrul 1/1977.Prin întreaga lor desfășurare, aceste dezbateri se constituie intr-o primă și promițătoare expresie a modului în care consiliul popular municipal și organele sale de specialitate înțeleg să acționeze pentru înfăptuirea sarcinilor stabilite de recenta plenară a Comitetului Central al partidului, a indicațiilor cuprinse în cuvîntarea la plenară a tovarășului Nicolae Ceaușescu, precum și a indicațiilor date cu două zile înainte de secretarul general al partidului, cu prilejul vizitei sale, de lucru într-o serie de unități comerciale bucureștene. Pe baza acestor sarcini și orientări date, sesiunea consiliului popular municipal a relevat necesitatea ca în fiecare verigă a comerțului din Capitală, în activitatea practică, de zi cu zi, din fiecare piață și din fiecare magazin acestea să se reflecte in simplificarea operațiilor de aprovizionare, în repartizarea judicioasă a mărfurilor, precum și in cultivarea in rindul tuturor lucrătorilor din acest sector a unei a- titudini civilizate față de public.Principala concluzie desprinsă atît din materialele prezentate, cît și din intervențiile deputați- lor a fost aceea că rețeaua comercială bucureșteană dispune de condițiile necesare pentru îmbunătățirea activității consacrate satisfacerii cerințelor cumpărătorilor. Că așa este, o demonstrează însăși creșterea desfacerilor, în primele 10 luni ale acestui an față de perioada corespunzătoare

a anului trecut, cu 12,2 la sută în sectorul alimentar, cu 10,6 Ia sută la produsele industriale și cu 5.2 la sută in alimentația publică. De asemenea, trebuie relevat modul în care s-a acționat pentru asigurarea rezervelor de legume și fructe pentru toamnă-iarnă, la constituirea cărora au participat

sută în primul semestru al anului 1977, față de perioadele corespunzătoare precedente. în sectorul de mărfuri alimentare, fondul de marfă planificat va asigura realizarea sarcinilor de desfacere, superioare perioadelor anterioare respective cu 7.5 la sută în trimestrul IV 1976 și cu 12 la sută

sectorul de mărfuri industriale. La grupa textile-încălțăminte se preconizează o creștere de 15 la sută în prima parte a anului 1977, iar la grupa metalo-chimice de 13.3 la sută.Dar — cum pe bună dreptate au subliniat numeroși participanți la dezbateri — toate aceste adao-
ÎN COMERȚUL BUCUREȘTEAN 

la un volum sporit de mărfuri, 
o calitate superioară a serviciilor 

însemnări pe marginea sesiunii de ieri a consiliului popular municipal

peste 350 000 bucureșteni, ca și acțiunea de specializare a magazinelor, de realizare a investițiilor făcute de stat pentru dezvoltarea și modernizarea rețelei comerciale, concretizate pînă acum in darea în folosință a unor spații noi însumînd 67 000 mp (Ia care se vor adăuga alți 160 000 mp in anul viitor).Măsurile luate pentru ultima parte a acestui an și primul semestru al anului viitor sint de natură să asigure un fond de marfă care va satisface in condiții mai bune cererea de consum a populației, creșterea volumului de desfaceri cu 10,4 la sută în trimestrul actual și cu 10,6 la

în 1977. In acest scop, pentru trimestrul IV a.c., s-au prevăzut creșteri importante la pline, făină, orez, carne, preparate din carne, ulei, grăsimi de porcine, unt, mar- garină, zahăr, lapte, brinzeturi, ouă, pește, conserve și semicon- serve de pește, cartofi, legume, fructe, conserve de legume și fructe — toate aceste sporuri ajungind de la 9 pină la 35—38 la sută. Tot în cursul acestui trimestru, fondul de marfă va fi întregit cu încă 760 tone produse ..Gospodina", realizate în unitățile de alimentație publică. O a- tenție deosebită — după cum s-a subliniat și în sesiune — se a- cordă îmbunătățirii servirii și în

suri cantitative trebuie să fie însoțite de o activitate concretă pentru soluționarea multiplelor probleme care țin de calitatea serviciilor pe care le prestează în prezent diversele eșaloane ale rețelei comerciale bucureștene, pentru înlăturarea rapidă a unor carențe sesizate în repetate rinduri de cetățeni — consecință a unui stil defectuos de muncă, a rutinei și formalismului. In legătură cu aceasta, raportul prezentat, co- raportul comisiei de deputați și o parte din vorbitori au ridicat o serie de probleme care merită toată atenția, și care se referă Ia : instaurarea unei discipline ferme în gospodărirea și repartizarea

rațională a fondului de marfă în toate zonele orașului, exercitarea unui rol mai activ de către organele comerciale în relațiile lor cu industria, pentru diversificarea sortimentelor de confecții, țesături și încălțăminte de sezon sau de mobilă adecvată noilor locuințe, creșterea contribuției industriei ușoare bucureștene la aprovizionarea Capitalei, acordarea unei atenții sporite prezentării și ambalării produselor alimentare, calității și preambalării fructelor și legumelor, depozitării acestora în condiții optime, astfel incit să se evite la maximum pierderile, modernizării și recuperării vechilor vaduri comerciale. dezvoltării și specializării rețelei Comerciale în funcție de cerințele populației. Acestea, împreună cu toate celelalte observații judicioase făcute de vorbitori constituie, desigur, tot atitea subiecte de reflecție și, mai ales, tot atitea motive pentru luarea unor măsuri energice, menite să se soldeze cu rezultate practice, care să poată fi observate, in primul rînd, de cetățeni. Alături de organele comerciale, o contribuție tot mai importantă la bunul mers în acest vast sector de activitate o pot aduce însă și alți factori, printre care — și nu in ultimul rînd — se cuvine să menționăm activiștii consiliilor populare, deputății. membrii echipelor de control obștesc, ai comitetelor de stradă și ai comitetelor de locatari care printr-o prezență mai activă în piețe și în magazine pot determina pe cei ce răspund de activitatea acestora să-și facă datoria pînă la capăt față de cumpărători.
Dumitru TIRCOB
corespondentul „Scînteii"

Mijloacele.de
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Este un adevăr demonstrat teoretic și confirmat practic că epoca contemporană are drept conținut esențial procesul de trecere a omenirii de la capitalism la socialism. Referindu-se la această trăsătură fundamentală a epocii, Programul Partidului Comunist Român subliniază, în lumina adevărurilor fundamentale ale materialismului istoric aplicate la condițiile contemporane, că vechile relații interne și internaționale create de orînduirea capitalistă nu mai corespund noilor forțe de producție, dezvoltării impetuoase a revoluției tehnico-științifice, nu mai pot oferi soluții corespunzătoare problemelor complexe ale lumii contemporane, înseși legile obiective ale dezvoltării sociale reclamînd înlăturarea rinduielilor capitaliste, făurirea unei lumi noi. a dreptății sociale și naționale. „Problemele lumii capitaliste^ arăta tovarășul Nicolae Ceaușescu, nu fac decît să demonstreze declinul acestei orîn- duiri care și-a trăit traiul și se apropie de pieirea sa inevitabilă. Omenirea se îndreaptă, în pofida oricăror greutăți și piedici, către o lume mai dreaptă și mal bună, spre socialism și comunism".Pe baza analizei contradicțiilor proprii orînduirii capitaliste, a noilor procese și schimbări survenite în societatea capitalistă contemporană și în general în lume, Programul P.C.R. ajunge la concluzia că „ne aflăm la începutul unei noi faze a crizei sistemului capitalist, care cuprinde toate sferele vieții sociale și afectează, într-o măsură mai marc sau mai mică, toate continentele. Această situație deosebit de complexă grăbește procesul revoluționar de schimbare a raportului de forțe pe plan internațional în favoarea progresului social, a forțelor ce se pronunță pentru o lume mai bună și mai dreaptă".Propunindu-ne, în consultația de față, să înfățișăm unele din principalele caracteristici ale acestei noi faze a crizei sistemului capitalist. se impune înainte de toate o definire a însăși noțiunii de criză generală a capitalismului.In sens generic, criza generală a capitalismului semnifică procesul descompunerii capitalismului în ansamblul său, fiind un proces istoric complex și ireversibil care afectează toate compartimentele vieții economice, sociale, politice, ideologice. Generată de contradicțiile sistemului capitalist, puternic accentuate in timpul primului război mondial, criza generală a capitalismului s-a declanșat odată cu victoria Marii Revoluții Socialiste din Octombrie — care a dus la făurirea primului stat socialist. După circa trei decenii, ca urmare a revoluțiilor socialiste care au avut loc intr-un șir de țări la sfirșitul celui de-al doilea război mondial, socialismul s-a transformat într-un sistem mondial, ceea ce a marcat a- dincirea crizei generale a capitalismului, începutul unei noi faze in evoluția sa.Apreciind că în prezent criza generală a capitalismului a intrat într-o nouă fază — a treia — a evoluției sale istorice, partidul nostru a pornit atît de la mutațiile profunde sociale și naționale determinate de desfășurarea procesului revoluționar mondial, cît și de la o serie de procese care au avut și au loc în continuare în interiorul sistemului capitalist, sub acțiunea contradicțiilor proprii acestuia — toate acestea ducînd, în ansamblu, la schimbarea tot mai accentuată a raportului de forțe în favoarea forțelor progresiste, antiimperialiste.Programul partidului arată că ceea ce marchează înainte de toate adîncirea crizei generale a capitalismului în etapa actuală, intrarea sa într-o nouă fază,, este îngustarea considerabilă și progresivă a sferei sale de dominație, schimbarea raportului de forțe pe 

plan internațional in favoarea forțelor socialismului, ale libertății și progresului popoarelor. Prin formarea sistemului socialist mondial, care cuprinde circa un sfert din suprafața globului și o treime din populația sa, s-au îngustat considerabil nu numai terenul de acțiune politică, ci și piețele de a- provizionare și desfacere ale sistemului capitalist ; în același timp, la accentuarea raportului de forțe pe plan internațional în favoarea socialismului au contribuit succesele obținute de țările socialiste în construcția economică, în perioada 1950—1974 volumul producției industriale al țărilor capitaliste a crescut doar de 3,4 ori, in timp ce al țărilor socialiste a crescut de 10 ori, ceea ce a asigurat sporirea ponderii lor în ansamblul producției industriale mondiale de la 20 la sută la circa 40 la sută, creșterea prestigiului și influenței lor în lume. La acest succes al țărilor socialiste o contribuție de seamă a adus și aduce țara noastră, care, în 

ultimul sfert de veac, și-a sporit producția industrială de peste 30 de ori, realizînd ritmuri de creștere dintre cele mai înalte în lume. Rezultatele remarcabile ale țărilor socialiste pun în evidență, cu o deosebită forță, avantajele modului de producție socialist, superioritatea economiei socialiste planificate, capacitatea ei de a evita sau diminua influențele negative ale vieții economice internaționale, de a asigura stabilitatea dezvoltării multilaterale a societății.Sfera de dominație a capitalismului s-a restrins, de asemenea, ca urmare a succeselor repurtate de mișcarea de eliberare națională a popoarelor. In cursul anului 1975 a fost lichidat ultimul imperiu colonial — cel portughez, ceea ce a marcat prăbușirea ultimelor vestigii ale sistemului colonial al imperialismului. Mișcarea de eliberare națională a pășit într-o nouă etapă — aceea a luptei tinerelor state, născute pe ruinele sistemului colonial, pentru întărirea independenței lor, împotriva diferitelor forme ale neocolonialismului, pentru dreptul de a dispune de bogățiile lor naționale. Un factor de restrîngere a ariei de acțiune a capitalismului îl constituie în mod deosebit faptul că o mare parte a noilor state își exprimă opțiunea pentru socialism, întreprind măsuri economico-socia- le menite să favorizeze dezvoltarea lor pe căi socialiste.îngustarea sferei de acțiune a capitalismului ca rezultat al tuturor acestor procese a determinat și determină agravarea contradicțiilor proprii acestei orînduiri, o considerabilă creștere a instabilității sale interne.Deosebit de semnificativă în acest sens este criza economică din ultimii ani. Este cunoscut că, sub înriurirea unei conjuncturi favorabile, a impulsurilor din stadiile inițiale ale revoluției tehnico-științifice, un șir de țări capitaliste, îndeosebi cele avansate economic, au înregistrat in perioada postbelică progrese în dezvoltarea unor ramuri e- conomice, ceea ce s-a răsfrint înțr-o anumită măsură pe planul condițiilor de viață ale populației — fapte 

intens folosite de ideologii burghezi în feluritele concepții care încercau să demonstreze „revitalizarea" capitalismului, „infirmarea" legităților descoperite de materialismul dialectic și istoric, „caracterul caduc" al tezelor marxiste privind crizele economice ciclice, pauperizarea proletariatului etc. Viața însă demonstrează, dimpotrivă, că tocmai aceste teorii apologetice sînt caduce și lipsite de fundament.De pildă, în problema crizelor e- conomice ciclice, faptele arată că o anumită prelungire a conjuncturii favorabile in unele țări capitaliste nu a putut împiedica, pînă la urmă, declanșarea fenomenelor de criză ; esențial este fenomenul și nu stricta încadrare în limite de timp, evoluția proceselor sociale neputînd fi concepută mecanicist, în sensul unei desfășurări după „orare" fixe sau al unei repetabilități cronometrice a fenomenelor de criză. Deși capitalismul monopolist de stat — puternic afirmat în perioada postbelică — și-a creat un șir de pîr- 

ghii pentru contracararea și intîr- zierea crizelor economice, ele au continuat să se manifeste în diferite forme, răbufnind cu deosebită putere în acești ani.Astfel, specific pentru actuala criză economică este faptul că, spre deosebire de celelalte crize care s-au manifestat in perioada postbelică și care s-au limitat la o țară sau un grup de țări, desfășurîn- du-se concomitent cu faze de creștere a economiei în alte țări, criza din ultimii ani a căpătai un caracter mondial, a cuprins pentru prima oară in ultimele patru decenii ansamblul țărilor capitaliste dezvoltate. Acestea au cunoscut, astfel, un puternic proces de stagnare și chiar de regres a producției industriale ; dacă în perioada 1971—1973 producția industrială a țărilor capitaliste dezvoltate ă crescut în medie cu aproape 6 la sută, în anul 1974 aceasta a stagnat, iar în 1975 a înregistrat o reducere cu circa 8 la sută. Un recent raport al Comisiei economice O.N.U. pentru Europa subliniază că tendința țărilor Europei occidentale de a depăși în a- cest an recesiunea economică a suferit „o pauză mai mare decît era de așteptat, înrăutățind astfel o situație deja precară" — caracterizarea fiind pe deplin valabilă pentru întreg sistemul capitalist.în ceea ce privește revoluția teh- nico-științifică, este de observat că dacă în perioada de debut a afirmării acesteia, realizările științei și tehnicii au fost folosite pentru a se asigura creșteri rapide ale unora din forțele de producție, în prezent caracterul de frînă în calea progresului tehnic al relațiilor capitaliste se vădește tot mai pregnant — stagnările sau regresele înregistrate în dezvoltarea industrială fiind o materializare a acestei situații.Mai mult, subordonată intereselor monopolurilor capitaliste, revoluția tehnico-științifică acționează dintr-un anumit punct de vedere ca o forță potrivnică intereselor oamenilor muncii, prin faptul că, în condițiile progresului tehnic, monopolurile recurg, în scopul menținerii și sporirii profiturilor lor, la o accentuată folosire incompletă a capacităților de producție.

Șomajul masiv constituie o expresie elocventă a utilizării incomplete cronice a potențialului productiv al societății capitaliste. în perioada 1967—1974, numărul șomerilor totali a sporit în principalele țări capitaliste avansate — S.U.A., Canada, Anglia, Franța, R.F.G., Italia și Japonia — cu peste 50 la sută. Revelator este faptul că in toată această perioadă, fazele de avînt care au urmat celor de criză nu au mai dus la o anumită resorbție a șomajului. Mai mult, orice diminuare a activității economice într-un sector sau altul a determinat eliberarea unui număr de brațe de muncă disproporționat de mare. De pildă, diminuarea in anul 1974 a producției industriale a S.U.A. cu 0.8 la sută a atras după sine sporirea numărului șomerilor cu 800 000 persoane; de asemenea, scăderea cu 1 la sută a producției industriale a R.F.G. a determinat anularea a 400 000 locuri de muncă. Șomajul nu numai că nu s-a atenuat, ci s-a extins și mai 

mult în acest an, ajungîndu-se la începutul toamnei, numai în principalele țâri capitaliste — S.U.A., Japonia, țările din Piața comună — la peste 16 milioane de șomeri, nivel fără precedent în istoria dezvoltării societății capitaliste.Realizările revoluției tehnico- științifice se întorc împotriva oamenilor muncii și prin faptul că sînt cu preponderentă orientate spre cursa înarmărilor — ae- cenutarea procesului de militarizare a economiei, crearea așa-numitelor „complexe militaro-industriale" fiind trăsături specifice actualei faze a crizei generale a capitalismului. In aceste condiții, o parte tot mai însemnată din resursele materiale și umane ale țărilor capitaliste avansate sînt angajate în producția militară (in actualul exercițiu bugetar, cheltuielile militare pe locuitor sînt în S.U.A. de peste 5 ori mai mari decît întreg produsul național brut pe locuitor realizat în 1970 în 25 de țări ale lumii), ceea ce nu numai că frînează însăși dezvoltarea generală a forțelor de producție, dar creează o imensă amenințare pentru însăși viața oamenilor, pentru pace.O componentă a crizei economice o constituie criza sistemului finan- ciar-valutar. Expresie a relațiilor inechitabile promovate de țările capitaliste dezvoltate, sistemul finan- ciar-valutar a cunoscut, in întreaga perioadă postbelică, profunde convulsii, care, în ultimul timp, au căpătat proporțiile unor adevărate cataclisme, reflectate în acuta instabilitate monetară, în deficitele cronice, de proporții uriașe, ale balanțelor de plăți externe din numeroase țări capitaliste, în prăbușirea unor monede socotite multă vreme „forte" — cazul cel mai elocvent fiind cel al lirei sterline. Piețele financiare ale lumii capitaliste sînt supuse în prezent — după cum se exprimă specialiștii — unor puternice seisme monetare care afectează profund relațiile economice internaționale.O expresie și, totodată, un factor agravant al actualei crize economice este inflația cafe a atins, de asemenea, proporții fără precedent. Realitatea cotidiană a 

țărilor capitaliste înfățișează o cursă galopantă a prețurilor, care afectează cu deosebire condițiile de trai ale oamenilor muncii. In Italia, de exemplu, în primele trei luni din acest an prețurile produselor agroalimentare s-au majorat cu circa 40 la sută. In trei ani, prețurile au crescut în unele țări ale Pieței comune cu peste 50 la sută. In majoritatea covîrșitoare a țărilor slab dezvoltate, prețurile au crescut cu 300—400 la sută sau chiar mai mult, cum se prezintă situația în Chile, unde s-a atins o rată a inflației de aproape 700 la sută !Criza materiilor prime șl energiei este un alt simptom al actualei crize economice. Rădăcinile ei rezidă în însuși sistemul economiei capitaliste care — dominată exclusiv de goana după profit — împiedică folosirea rațională și echilibrată a resurselor energetice și a altor resurse de materii prime în interesul întregii omeniri, impune o accentuată „foarfecă a prețurilor" în dezavantajul țărilor producă

toare de materii prime — în general țări în curs de dezvoltare — ri- dicînd bariere în calea unei diviziuni internaționale a muncii întemeiate pe egalitate în drepturi și reciproc avantajoase pentru toate statele lumii. în același timp, țările capitaliste dezvoltate sînt tot mai puternic confruntate și cu manifestări ale crizei ecologice — ceea ce exprimă o profundă înrăutățire a mediului ambiant și calității vieții, datorită creșterii haotice și neraționale a economiei, subordonării progresului tehnico-științi- fic legii profitului.Așa cum subliniază Programul partidului, caracterul general al crizei sistemului capitalist se exprimă pregnant prin faptul că îmbrățișează totalitatea sferelor vieții sociale — atît baza materială a societății, cît și viață spirituală. Edificatoare în acest sens este înainte de toate criza ideologiei burgheze. In contrast flagrant cu gîn- direa revoluționară materialist-dia- lectică, gindire care, tot mai adine ancorată în realitate, își dovedește capacitatea de a descifra procesele sociale, căile mersului înainte și perspectivele societății, fiind pătrunsă de un autentic umanism, ideologia burgheză, prin multiple manifestări ale ei, cultivă pesimismul și obscurantismul, incertitudinea în fața viitorului, disprețul față de om și valorile umaniste. Criza culturii se evidențiază pregnant prin înmulțirea vertiginoasă a fenomenelor de descompunere a artei, promovarea celor mai morbide curente și tendințe, de la cultul pornografiei și al violenței la exaltarea condiției subumane. O puternică criză cunoaște morala burgheză, materializată într-o infinitate de aspecte, mergînd de la ignorarea și degradarea valorilor etice și pînă la exacerbarea criminalității sau scandaluri financiare de proporții internaționale.Adincirea contradicțiilor proprii modului de producție capitalist determină implicit ascuțirea luptelor sociale, de clasă, care capătă in etapa actuală profunzimi și dimensiuni fără precedent. Dacă in perioada 1966—1970, pe ansamblul țărilor capitaliste au luat parte la 

diferite greve și acțiuni politice 273 milioane de persoane, statisticile arată că, in perioada 1971—1975, numărul acestora a crescut la 315 milioane. In același timp, ca o caracteristică a luptelor antimonopo- liste se înscrie lărgirea considerabilă a bazei lor sociale. Așa cum a- rată realitățile dintr-un șir de țări capitaliste avansate — Italia, Franța, S.U.A., Japonia, Anglia — la marile bătălii de clasă participă, mereu mai aproape de muncitori, pe scară tot mai largă, noi categorii sociale de oameni ai muncii : lucrători din sfera serviciilor, a așa- zisului „sector terțiar", tehnicieni, Ingineri și alte grupuri de intelectuali, funcționari, țărani, alte categorii sociale, tot mai puternic lovite de politica monopolurilor.De altfel, faptul că în țări ca Italia, Franța este pusă la ordinea zilei, ca o problemă a prezentului imediat, cerința includerii reprezentanților partidelor comuniste în guverne exprimă tocmai înțelegerea tot mai largă a necesității unor 

schimbări profunde, de structură, în viața societății.Asistăm în prezent la tot mai frecvente încercări din partea vîrfu- rilor monopoliste de a depăși criza economică actuală prin extinderea internaționalizării capitalului sub forma societăților sau concernelor multinaționale. Acestea utilizează noi forme de intensificare a exploatării, recurg la practici de tip neocolonialist, încearcă să manevreze clasa muncitoare a unei țări împotriva celei din altș țară. Conștientă de aceste manevre, clasa muncitoare se solidarizează tot mai mult pe plan internațional. Amploarea și combativitatea confruntărilor sociale pun în lumină, fără echivoc, falsitatea teoriilor emise de ideologii burghezi privind atenuarea și dispariția conflictelor sociale, uriașul potențial revoluționar care se dezvoltă în societatea capitalistă contemporană.O particularitate importantă a noii faze pe care o cunoaște criza capitalismului contemporan o constituie agravarea contradicțiilor interimperialiste, a rivalităților economice și politice dintre țările capitaliste avansate, ca urmare a accentuării caracterului inegal al dezvoltării lor și a conflictelor de interese pe care acestea le generează. Sint semnificative în acest sens contradicțiile ce se dezvoltă între principalele centre de putere economico-politică. formate ca urmare a regrupărilor din interiorul lumii capitaliste,— dintre Statele Unite ale Americii și Comunitatea Economică Europeană, dintre aceasta și Japonia (numai datoria C.E.E. față de Japonia a ajuns la 4 miliarde de dolari !).Un factor de adîncire a crizei generale a capitalismului îl reprezintă contradicția dintre țările capitaliste dezvoltate și țările în curs de dezvoltare, ale căror eforturi spre progres au de înfruntat politica imperialistă, colonialistă și neocolo- nialistă. relațiile inechitabile menținute încă în viața internațională. Baza obiectivă a acestei contradicții — decalajul între nivelul indicatorilor dezvoltării lor economice — continuă să crească. Dacă acum 20 de ani produsul național global 

pe locuitor în țările slab dezvoltate a fost in medie de 127 dolari (in prețurile din 1970), ceea ce reprezenta 9,4 la sută din nivelul atins în țările industriale dezvoltate, in 1973, deși acest produs a crescut la 260 de dolari, el a reprezentat doar 7,5 la sută din nivelul țărilor dezvoltate. Menținerea decalajelor economice constituie un factor de îngustare a pieței mondiale, de a- dîncire a crizei economice, reduce pînă la urmă posibilitățile de dezvoltare și ale țărilor înaintate economic, afectează grav însăși dezvoltarea economică generală. După cum sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu, „este un fapt evident că fenomenele actualei crize economico-fi- nanciare, cu toate urmările sale, sint consecința dezvoltării unor state pe seama altora, a îngustării posibilităților de dezvoltare economică drept urmare a accentuării decalajului între statele avansate și cele în curs de dezvoltare".Corectarea unor asemenea grave anomalii impune instaurarea unor raporturi internaționale care să Înlăture vechile relații de inechitate, să așeze Ia temelia legăturilor dintre state principiile deplinei e- galități, ale respectării dreptului fiecărui popor de a fi stăpîn pe bogățiile naționale, inițierea unor măsuri hotărîte pentru lichidarea decalajelor între țările avansate și cele slab dezvoltate, stabilirea unor raporturi echitabile între prețurile materiilor prime și ale produselor industrializate, facilitarea accesului tuturor țărilor la materiile prime și la sursele de energie, Ia cuceririle revoluției tehnico-științifice. Toate aceste deziderate formează, după cum se știe, laturi esențiale ale edificării unei noi ordini economice și politice mondiale. Noua ordine economică și politică internațională a- pare asțfel ca o necesitate imperioasă a lumii de azi și ca o componentă ineluctabilă a procesului de evoluție a omenirii pe calea progresului; tocmai aceasta determină conținutul revoluționar al acestui concept.Sintetizînd sensul schimbărilor petrecute pe plan mondial, al fenomenelor caracteristice în prezent lumii capitaliste, apare limpede concluzia că noua fază a crizei generale marchează o agravare profundă a tuturor contradicțiilor proprii capitalismului — economice, politice, sociale — o îngustare a sferei lui de acțiune, evidențiin- du-se astfel și mai puternic caracterul istoricește perimat al acestei orînduiri.Un sistem economico-social, generator de profunde inechități sociale, întemeiat pe exploatare, pe risipa și folosirea nerațională a resurselor energetice, materiale, financiare și umane, chiar dacă în anumite perioade și în unele domenii ale economiei, științei și tehnicii obține o serie de realizări, este anacronic, contrar cerințelor progresului.Desigur, relevînd trăsăturile crizei generale a capitalismului, nu trebuie subapreciate rezervele însemnate de care acesta încă dispune, pericolele pe care le generează politica cercurilor militariste, reacționare, posibilitățile de conflicte nefiind excluse atita timp cît mai persistă imperialismul. Tocmai pornind de la aceasta, în Programul P.C.R. se subliniază ca o necesitate stringentă a zilelor noastre înfăptuirea unei puternice unități de acțiune a tuturor popoarelor lumii, a tuturor forțelor revoluționare și curentelor progresiste ale contemporaneității pentru a zădărnici uneltirile cercurilor capitaliste, a asigura înfăptuirea unei lumi a păcii, colaborării și echității. Acesta este țelul programatic și obiectivul permanent al politicii și al acțiunii practice. concrete a partidului nostru.
Prof. univ. dr.
Ion G. BUI.BOREA 
V. ALEXANDRESCU

„Zilele filmului polonez11Organizate la București, Timișoara și Arad, sub auspiciile Consiliului Culturii și Educației Socialiste, „Zilele filmului polonez" — acțiune tradițională, înscrisă în planul de colaborare culturală dintre cele două țări — au prilejuit spectatorilor din România revelatoare întîlniri cu creații recente, prestigioase, ale cineaștilor din țara prietenă. Bine cunoscută și apreciată de publicul nostru pe măsura remarcabilelor sale creații artistice, școala poloneză de film — care a impus în conștiința spectatorilor nume rezonante de realizatori ca Andrzej Wajda, Jerzy Kawalerowicz sau Kristoff Zanussi — a fost reprezentată la recenta manifestare printr-o selecție valoroasă, în care au putut fi regăsite cîteva teme predilecte ale unei cinematografii cu personalitate distinctă în concertul filmului mondial. Cele trei filme ale „zilelor" —„Jaroslaw Dabrow- ski", „Războiul meu, dragostea mea" și„Familia Dulscy" —s-au înscris pe o arietematică și stilistică variată, reprezentînd direcții importante ale cinematografului polonez contemporan.Filmul „Jaroslaw Dabrowski" este o impresionantă pagină de epopee își propune să evoce pe ecran una dintre cele mai luminoase figuri din Polonia veacului al XIX-lea, personalitatea lui Jaroslaw Dabrowski, fruntaș al insu-' recției poloneze din ianuarie 1863 și erou al Comunei din Paris. Iubirea de patrie și internaționalismul luptătorilor pentru libertate sînt două din

ideile directoare ale acestui film de amplă respirație epică, consacrat unei biografii exemplare de luptător. O viață trăită ca o flacără, animată de ideile progresiste ale timpului, de neostenita luptă pentru libertatea poporului polonez, împotriva opresiunii naționale și sociale. In regia lui Bohdan Poreba (cunoscut spectatorilor noștri și prin „Ultima luptă"), acest film — coproducție a studiourilor poloneze și sovietice — se recomandă ca o semnifi- cantă pagină de istorie, care izbutește să sintetizeze pe ecran spiritul unei epoci, ideile ei dominante. Principalele evenimente din viața eroului dobindesc un relief artistic deosebit, fie că este vorba de momentele înflăcărate ale luptei, de anii aspri petrecuți în închisori, ori de clipele rare de soare ale unei frumoase povești de iubire. Protagoniștii, Zygmunt Malanowicz — distins pentru rolul titular cu premiul de interpretare masculină la Festivalul internațional de la Kar- lovy-Vary — și Mal- gorzata Potocka (oaspeți ai țării noastre împreună cu regizorul, în timpul „zilelor") au conferit personajelor interpretate multă autenticitate psihologică.Prin filmul „Războiul meu, dragostea mea", al reputatului regizor Janusz Nasfe- ter, cineaștii polonezi s-au apropiat încă o dată de realitățile celui de-al doilea război mondial. Au făcut-o, adesea, în pagini cinematografice de neuitat. O fac, încă o dată, într-un film cu puternice însemne de personalitate. Para-

frazînd titlul unui film polonez devenit clasic, putem spune că în acest film de mare sensibilitate este vorba despre „a- devăratul încețiut al războiului". Privit din perspectiva unui a- dolescent, războiul înseamnă o descoperire tragică ; regizorul — care a realizat scenariul împreună cu soția sa, Teresza Nasfcter — împărtășește, de fapt, experiența generației sale, care a fost confruntată . cu flagelul războiului la o vîrstă foarte fragedă. Emoționant și dramatic, cu Învăluitor fior poetic, filmul — interpretat cu multă sinceritate de Piotr Lysak și Grazyna Mi- chalska — poate fi înscris printre cele mai bune și mai profund adevărate filme de război ale cinematografiei poloneze.în sfîrșit, cinematografia poloneză s-a înfățișat spectatorilor noștri și cu o comedie, „Familia Dulscy", ecranizare a unei bine cunoscute piese de teatru, reprezentată de mai multe ori Și pe scenele noastre, „Moralitatea doamnei Dulska" de Gabriela Zapolska. O satiră incisivă, cu tonuri vitriolante, un tablou de epocă și de moravuri, desenat cu mină sigură de regizorul Jan Rîbkovski.Desfășurate în mijlocul unui mare interes public și aplaudate uneori la „scenă deschisă", peliculele din cadrul „Zilelor filmului polonez" au făcut o bună propagandă cinematografului din țara prietenă, contribuind la întărirea relațiilor de bună colaborare culturală dintre țările noastre.
Călin CALIMAN

BOGAT PROGRAM DE EXCURSIIOficiul județean pentru turism din Buzău se preocupă de extinderea gamei de servicii puse la dispoziția turiștilor, precum și de asigurarea unor condiții tot mal bune de găzduire in hoteluri. Amintim în acest context că s-a reamenajat hotelul „Buzău", s-a îmbunătățit confortul la hotelul „Bucegi" din Buzău și la hotelul din orașul Rm. Sărat.Totodată, am consemnat interesante preocupări pentru în

noirea programelor de drumeție. Astfel, oficiul organizează pentru elevi vizite la monumente și locuri istorice legate de lupta poporului pentru libertate națională și dreptate socială în diferite localități din județ și din țară. In cadrul programului „Centenarul independenței României", oficiul buzoian și-a propus organizarea de excursii documentare pe itinerarele parcurse de oștile

române în glorioasele bătălii purtate împotriva jugului otoman.Notăm, de asemenea, drumețiile programate pentru lucrătorii din agricultură. După încheierea lucrărilor de sezon, ei vor putea vizita o seamă de mari obiective economice, locuri istorice, stațiuni de odihnă și agrement. în imagine : hotelul Pietroasa din centrul orașului Buzău. (Mihai Bâzu).

teatre
• Teatrul Național București (sala 
mare) : Să nu-ți faci prăvălie cu 
scară — 19,30. (sala mică) : Cazul 
Enăchescu — 19,30, (sala Atelier) : 
Capul — 17.
• Filarmonica ,,George Enescu“ 
(Ateneul Român) : Concert coral 
simfonic. Dirijor : Mircea Basarab. 
Dirijorul corului : Vasile Pântea 
— 20.
• Opera Română : Faust — 19.
e Teatrul de operetă : Contesa 
Maritza — 19,30.
• Teatrul de comedie : Trei su
rori — 19,30.
• Teatrul ,,Lucia Sturdza Bu- 
landra*'  (sala Schitu Măgureanu) : 
Joc de pisici — 19,30, (sala Grădi
na Icoanei) : Elisabeta I — 15, 
Noile suferințe ale tînărului „W“ 
•— 19,30.
• Teatrul Mic : Viața e ca un va
gon ? — 19,30.
• Teatrul ,,C. I. *Nottara “ (sala 
Magheru) : Ultima oră — 19,30,

(sala Studio) : Sizwe Bans! a 
murit — 19.
• Teatrul Giulești : Regele Ioan — 
19,30.
• Teatrul evreiesc de stat : Po
topul — 19,30.
• Teatrul satiric-muzical ,,C. Tă- 
nase“ (sala Savoy) : Revista cu 
paiațe — 19.30, (sala Victoriei) : E 
nemaipomenit — 19,30.
• Teatrul „I. Creangă44 : Pinoc
chio — io.
• Teatrul ,«Țăndărică44 (sala Aca
demiei) : Elefănțelul curios — 10. 
Un băiat isteț și un rege nătăfleț 
— 17.
• Circul București : Colombo... și 
misterele circului (premieră) — 
19,30.

cinema
• Spartacus : EFORIE — 9,45;
11,45; 14; 16; 18; 20,15.
• Momeala : VICTORIA — 9,15;
11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30, VOLGA 
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18: 20,15.

• Salvo D’Acquisto : FESTIVAL
— 8.45; 11,15; 13.30; 16; 18,30; 20,45. 
e întoarcerea panterei roz : LU
CEAFĂRUL — 8.30; 11; 13,30; 16; 
18.30; 21, BUCUREȘTI — 8.30; 11; 
13.30; 16; 18,30; 20.45, FAVORIT — 
9,15; 11,30; 13,45 ; 16; 18.15; 20,30.
• Premiera : SCALA — 9; 11,15;
13,30; 1G; 18.15 : 20,30, CAPITOL — 
9.15; 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30,
EXCELSIOR — 9; 11,15; 13,30; 16: 
18,15; 20,30, GLORIA — 13.30; 16; 
18.15; 20,30.
• Șatra : PATRIA — 9; 11,15; 
13,30; 16: 18,15: 20,30.
• Tănase Scatiu : CENTRAL — 
9.15: 12,15; 16; 19,15, PROGRESUL
— 12: 16; 19.
a Mica sirenă : PROGRESUL — 9. 
O Țara Îndepărtată : LUMINA — 
9; 11.15; 13,30; 15,45; 18; 20.15.
e Nebună de legat t CASA FIL
MULUI — 10; 12; 14; 16; 18; 20.
o Stropitoarea portocalie : DOI
NA — 13,30; 15,30; 20.
o Program de desene : DOINA — 
9,30; 11.30; 17.30.
e Expresul bulgărilor de zăpadă : 
FEROVIAR — 9; 11.15; 13.30; 16; 
18,15; 20.15. MELODIA — 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20,30.

Angajarea socială
(Urmare din pag. I)ar veni. Nu trebuie uitat că lectura ne o- feră o condensare de mesaje specializate, filtrate și elaborate. Transmiterea lor vizuală le privează de rezonanța complexă a semnalelor din lumea externă, care fac parte totdeauna dintr-un context extrem de bogat. Iată de ce transferul unui mesaj scris este mai ușor, dar mai simplificat și sărac în același timp, în comparație cu realitatea Ia care se referă.Transformarea în mesaje de cultură a unor informații culese prin lectură se supune aceleiași legi. Altfel informațiile rămîn în- timplătoare și nu realizează intențiile autorului. Sînt cunoscuțf marii consumatori de cărți, erudiți, ale căror prezență socială și comportament rămîn disociate, prin

lipsa de transfer a informațiilor de lectură în mesaje de cultură, transformatoare a personalității, generatoare de conduită și de atitudini sociale constructive. Lectura și erudiția devin formative nu prin simpla lor executare, ci prin înregistrarea lor activă care le conferă o capacitate creatoare spirituală, deci educativă. Cultura poate servi educația numai prin asimilarea ei activă, prin înregistrare rezonantă a mesajelor informaționale dispersate în mediu sau condensate in biblioteci. Și este evident că o asemenea atitudine activă nu se poate dobindi decit printr-o educație în receptarea mesajelor informaționale care a- fluează haotic și de atîtea ori agresiv.Se poate deduce cu evidență că In final trebuie să ne formăm

un model de comportament care să ne permită asimilarea selectivă a informațiilor, transferul lor ca mesaje de cultură, capabile să asigure a- daptarea biologică și socială într-un context de mediu in continuă mișcare. La a- ceastă treaptă de formație poate contribui hotărîtor și autoedu- cația, care organizează semnificația informațională, o interpretează și o dirijează spre obiective care pot fi extrem de variabile, de la perfecționarea personalității la rezolvarea responsabilităților sociale. O au- toeducație cu obiective și cu un mod specific de desfășurare pe măsura responsabilităților sociale — tot mai ample, mai durabile și mai fructuoase — ce-i revin fiecăruia dintre membrii societății noastre socialiste.
• Ultimele zile ale verii : TIM
PURI NOI — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20,15.
• Pe veci al tău : GRIVIȚA — 9;
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, MO
DERN — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 
20,30.
• Pantalonii cavalerului von Bre- 
dow : BUZEȘTI — 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,15; 20,15.
• Noaptea iguanei — 10; 12; 20.45. 
Puterea și Adevărul (ambele serii)
— 14,15, Nu vă atingeți de parale
— 18,45 : CINEMATECA (sala 
Union).
• Mihai Viteazul : BUCEGI — 
15 30; 19.
• întoarcerea marelui blond : AU
RORA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.15, TOMIS — 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20,15.
• Pintea : VITAN — 15,45; 18;
20.15. RAHOVA — 15,30; 13; 20,15.
• Cei patru mușchetari : DACIA
— 9; 11,15; 13,30: 15.45; 18; 20,15.
• Osinda : ARTA — 15; 17,30; 20.
• Aeroport ’75 : UNIREA — 15,30; 
17,45; 20.
• Al șaptelea cartuș : DRUMUL 
SĂRII — 15,30; 18; 20,15.

• Un zlmbet pentru mai ttrziu : 
FERENTARI — 18; 20,15.
• Pisicile aristocrate : FEREN
TARI — 14,30; 16.
• Lumină pe coline : GIULEȘTI
— 15,30: 18; 20,15.
• Orient Express : COTROCENI
— 10; 13; 16; 19.
• Cangurul : CRtNGAȘI — 17.
e Comisarul Piedone Ia Hong- 
Kong : PACEA — 10; 12: 15,30;
17,45; 20.
o Ulzana — căpetenia apașilor : 
FLOREASCA — 15,30; 18; 20,15.
• Cenușa : VIITORUL — 13.30; 19. 
a Oameni respectabili : MIORIȚA
— 9; 11,15; 13,30: 15,45: 18; 20.15.
• Cantemir : MOȘILOR — 15,30; 
ÎS; 20.15.
« Luptătorul din New Orleans : 
POPULAR — 9,30; 11,30: 15,45; 18;
20.15.
O Apașii : MUNCA — 15,45: 18; 20.
• Invincibilul Luke : COSMOS — 
15,30.
« Ultima noapte a singurătății : 
COSMOS — 18; 20.15.
• Desene animate : FLACĂRA —
14.15.
0 Filiera : FLACĂRA — 15,45; 18;
20.15.
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Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU 
Președintele Republicii Socialiste RomâniaMulțumesc Excelentei Voastre și, prin dumneavoastră, nobilului popor frate român, pentru mesajul de felicitare transmis cu ocazia aniversării întemeierii Republicii Panama.

DEMETRIO B. LAKAS
Președintele Republicii Panama

Excelenței Sale Domnului MANEA MĂNESCU 
Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste RomâniaMulțumesc Excelenței Voastre pentru amabilul mesaj de felicitări pe care mi l-ați adresat cu ocazia aniversării independenței țării mele.Cu cordiale salutări,

General de brigadă 
OMAR TORRIJOS HERRERA 

Șeful Guvernului Republicii Panama

Semnarea unui protocol româno-iugoslav 
privind schimbul de mărfuri pe anul 1977Vineri dimineața a sosit în Capitală o delegație economică iugoslavă condusă de dr. Emil Ludviger, secretar federal pentru comerț exterior al R.S.F. Iugoslavia.La sosire, delegația a fost întîmpi- nată de tovarășul Ion Pățan, vice- prim-ministru al guvernului, ministrul comerțului exterior și cooperării economice internaționale. Nicolae Ștefan, prim-adjunct al ministrului.A fost de față Petar Dodik. ambasadorul R.SF. Iugoslavia la București.în aceeași zi au început convorbirile privind dezvoltarea schimburilor comerciale și a cooperării economice dintre cele două țări.Cu acest prilej s-a apreciat că, în spiritul convorbirilor dintre conducătorii de partid și de stat ai celor două țări, tovarășii Nicolae Ceaușescu și Iosip Broz Tito. relațiile economice româno-iugoslave au cunoscut o evoluție ascendentă, concretizată• lărgirea și diversificarea schim- bu.ilor de mărfuri și adîncirea cooperării și specializării în producție. După-amiază a fost semnat Protocolul privind schimbul de mărfuri pe anul 1977 între Republica Socialistă România și Republica Socialistă Federativă Iugoslavia.

Delegația Uniunii Gene
rale a Femeilor din Republi
ca Arabâ Siriană, condusă de Hajar Sadek, președinta organizației, care, la invitația Consiliului Național al Femeilor din Republica Socialistă România, a făcut o vizită de prietenie și schimb de experiență în țara noastră, a părăsit Capitala.în timpul șederii în țara noastră, delegația a avut convorbiri cu tovarășa Lina Ciobanu, președinta Consiliului Național al Femeilor, și cu membre ale Biroului C.N.F., cu care prilej a fost exprimată satisfacția față de bunele relații existente între țările și popoarele noastre, care cunosc o dezvoltare multilaterală în spiritul înțelegerilor dintre tovarășul Nicolae Ceaușescu, președintele Republicii Socialiste România, și Hafez Al Assad, președintele Republicii Arabe Siriene, De asemenea, s-a exprimat dorința reciprocă de a acționa în continuare pentru întărirea legăturilor de prietenie, colaborare și solidaritate între femeile române și femeile siriene, între cele două organizații.Delegația a făcut vizite la Marea Adunare Națională și la Ministerul Educației și învățămîntului, unde a avut o convorbire cu tovarășa Su- zana Gâdea, ministrul educației și învățămîntului.De asemenea, delegația a vizitat obiective economice, social-culturale ț' turistice din București și județul L’rașov și a avut întîlniri cu membre ale comitetelor și comisiilor femeilor.
© SPORT © SPORT • SPORT © SPORT © SPORT © SPORT

Finalele campionatelor sătești de trîntă

La BALCANIADĂ : Floretistele românce pe primele trei locuri

FOTBAL : Meciurile etapei a XlV-a
Azi, Politehnica lași — Dinamo (meci televizat în direct)

Documentul prevede o creștere a schimburilor comerciale reciproce, față de nivelul anului 1976.Republica Socialistă România urmează a exporta, printre altele, locomotive electrice, utilaje pentru industria petrochimică, utilaje pentru fabrici de ciment, mijloace de transport auto, nave și echipament naval, produse ale industriei siderurgice, produse chimice, ale industriei lemnului ș.a.Republica Socialistă Federativă Iugoslavia va exporta echipament naval, mașini-unelte, mijloace de transport auto, motoare diesel și piese de schimb, produse ale industriei siderurgice, metale neferoase, materiale refractare, produse chimice ș.a.Din partea română, protocolul a fost semnat de tovarășul Ion Pățan, iar din partea iugoslavă de tovarășul Emil Ludviger. La semnare au fost de față ambasadorul R.S.F. Iugoslavia la București, Petar Dodik, și membrii celor două delegații.în aceeași zi, tovarășul loan Avram, ministrul industriei construcțiilor de mașini, și dr. Emil Ludviger au examinat posibilitățile de dezvoltare a cooperării în producție în domeniul construcțiilor de mașini.
CronicLa plecare, delegația siriană a fost condusă de Maria Groza, membră a Biroului Consiliului Național al Femeilor. A fost, de asemenea, prezent ambasadorul Republicii Arabe Siriene la București, Walid Al-Moualem.

Primire Tovarășul Janos Fa- zekas, viceprim-ministru al guvernului, ministrul comerțului interior, a primit pe I. L. Davidov, adjunct al ministrului comerțului al U.R.S.S., și pe B. S. Gordeev, adjunct al ministrului comerțului exterior al U.R.S.S.
★Tovarășii Nicolae Bozdog, prim- adjunct al ministrului comerțului interior, și I. L. Davidov, adjunct al ministrului comerțului al U.R.S.S.. au semnat, vineri, Protocolul privind schimburile de bunuri de larg consum între cele două ministere pe anul 1977.Documentul prevede creșterea volumului de bunuri de larg consum cu peste 22 la sută față de anul in curs, diversificarea sortimentelor ce se vor livra reciproc.

întrevedere. In cursul vizitei pe care o efectuează în țara noastră, delegația de primari din California a avut întrevederi la Comitetul pentru consiliile populare, la Consiliul popular municipal București și la Consiliul popular municipal Brașov, a vizitat obiective economice și social-culturale din Capitală și din județul Brașov.

tegorii de greutate, vor lua parte cei 240 de campioni județeni și ai Bucu- reștiului, tineri din rîndul cărora vor fi recrutați, ca și în anii trecuți. mulți sportivi pentru performanță in domeniul luptelor greco-romanc și al celor de la stilul „libere". De ^ltfel, în aceeași idee, a unei strînse legături între sportul de masă și cel de performantă, cu ocazia finalelor de la Sfîntu-Gheorghe vor face demonstrații în fața tinerilor campioni de la sate cei mai buni dintre luptătorii români care au participat la turneul olimpic din vara acestui an.
ba individuală de floretă. Suzana Ardeleanu a totalizat în turneul final patru victorii, fiind urmată de coechipierele sale Viorica Țurcan și Adriana Bacioi — cite 3 victorii, Gheorghieva (Bulgaria), Kukici (Iugoslavia) — cîte 2 victorii și Djubri- lova (Bulgaria) — o victorie.
tualitatea unor scoruri la limită în favoarea echipei noastre. 2—1, 3—2 ș.a.m.d. atunci va intra în vigoare regula dublării valorii golurilor înscrise în deplasare).Pentru acest meci, decisiv pentru cîștigarea Cupei, au fost selecționați următorii 18 jucători : Răducanu, Ștefan—Cheran, G. Sandu, Sătmă- reanu II. Manea (Sportul studențesc). Sameș, Anghelini—Bălăci. B6- 16ni, Mulțescu, Kun II. Stoica (Steaua) — Lucescu, Troi. Dudu Georgescu. Radu II și Iordănescu.Jucătorii Manea (Rapid) și Marcu sînt indisponibili pentru această partidă.Dună cum s-a mai anunțat, din cauza unor abateri repetate de la comportarea sportivă, jucătorii Dinu (Dinamo). Dumitru (Steaua), Hajnal (A.S.A.) și Zamfir (Steaua) au fost scoși din lotul reprezentativ.

HANDBAL : România —Vineri seara, în sala sporturilor din Brașov, în prezența a peste 2 500 de spectatori, s-a jucat meciul amical dintre echipele reprezentative de handbal ale României și R.F. Germania. Handbaliștii români au desfășurat un joc superior, obținind victoria cu scorul de 19—11 (8—5). Cu excepția primelor trei minute ale jocului, cînd scorul a fost de 3—2 în

Primire la primul ministru al guvernuluiPrimul ministru al Guvernului Republicii Socialiste România, tovarășul Manea Mănescu. a primit, vineri la amiază, pe tovarășul Andrei Luka- nov. vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al R. P. Bulgaria, președintele părții bulgare în Comisia mixtă guvernamentală româno-bulgară de colaborare economică și tehnico-ști- intifică, care a participat la lucrările comisiei, desfășurate la București.în timpul convorbirii au fost evidențiate cu deosebită satisfacție bunele relații de prietenie dintre România și Bulgaria, subliniindu-se evoluția ascendentă a raporturilor de colaborare pe multiple planuri dintre cele două țări, în spiritul hotă- rîrilor convenite cu prilejul întîlni- rilor dintre tovarășii Nicolae Ceaușescu și Todor Jivkov, rezultatele bune obținute în extinderea și diversificarea cooperării economice, tehnico-științi- fice și în intensificarea schimburilor comerciale. Au fost stabilite, totodată. măsuri care vor contribui la finalizarea acțiunilor de cooperare convenite în domeniile industriei, a- griculturii, transporturilor și tehnologiilor, la amplificarea raporturilor tradiționale de prietenie și colabo
Convorbiri economice româno-bulgareVineri a sosit în București tovarășul Andrei Lukanov, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al R. P. Bulgaria, președintele părții bulgare în Comisia mixtă guvernamentală româno-bulgară de colaborare economică și tehnico-științifică.La aeroportul Otopeni, oaspetele a fost întîmpinat de tovarășii Leonte Răutu. membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., președintele părții române în comisia mixtă, Nicolae Ionescu, ministru secretar de stat la Ministerul Comerțului Exterior și Cooperării Economice Internaționale, de alte persoane oficiale.A fost de față Petar Danailov- Hristov. ambasadorul R. P. Bulgaria la București.
a zileiVineri seara, ambasadorul Statelor Unite ale Americii la București. Harry G. Barnes jr, a oferit o recepție în onoarea delegației de primari din California.Au participat reprezentanți ai Comitetului pentru consiliile populare, ai Consiliului popular municipal București, alte persoane oficiale.

Cocteil Cu PriIeiul celei de_a 6-a aniversări a victoriei poporului guineez asupra agresiunii imperialiste, ambasadorul Republicii Guineea la București, Ibrahima Camara, a oferit vineri un cocteil.Au participat Cornel Pacoste, adjunct al ministrului afacerilor externe, reprezentanți ai conducerii unor instituții centrale și organizații obștești, alte persoane oficiale.Au luat parte șefi de misiuni diplomatice acreditați în țara noastră, alți membri ai corpului diplomatic.
Consfătuire. Vineri s_a In‘ cheiat, la Casa oamenilor de știință din București. Consfătuirea directorilor institutelor de cercetări juridice și a redactorilor-șefi ai revistelor de drept din Bulgaria, Cehoslovacia. Republica Democrată Germană, Polonia, România. Ungaria și Uniunea Sovietică. în cadrul consfătuirii a fost dezbătută tema ..Aspecte noi ale participării cetățenilor la conducerea vieții sociale și de stat" și s-a realizat un schimb de experiență și informații în probleme de interes reciproc privind activitatea institutelor de cercetări juridice și a revistelor de profil.

Boxerii români 
au reprezentat cu cinste 

culorile sportului 
nostru in PakistanRecent, un grup de boxeri români a luat parte la „Turneul internațional al Pakistanului" organizat la Karachi. Aceasta a fost prima participare a unor sportivi români la întreceri sportive din Pakistan și trebuie să spunem că ei au reprezentat cu cinste culorile noastre pe ringul de la Karachi.La turneu s-au întrecut aproape 80 de pugiliști din mai multe țări asiatice și africane, delegația noastră — compusă din boxeri bine cu- noscuți ca Simion Cuțov, Constantin Gruiescu și Ion Alexe și din patru membri ai lotului de tineret (D. Ci- pere. Al. Giurgiu. Fr. Luxemburger și M. Sîrba) — fiind singura de pe continentul european.Dintre reprezentanții noștri, trei au cucerit medaliile de aur ale turneului la categoriile respective — Simion Cuțov, Ion Alexe (care a cîș- tigat prin K.O. o serie de patru meciuri) și Dumitru Cipere — iar ceilalți patru, medalii de bronz.„Prezența românilor la Karachi — sublinia la televiziunea pakistaneză domnul Anwer Choudhry, secretarul general al Asociației internaționale de box amator (A.I.B.A.) — a ridicat la înalt nivel valoarea pugilistică a turneului nostru". Ziarele pakistaneze au publicat zilnic, pe timpul întrecerilor și la încheierea turneului, articole, comentarii și fotografii despre boxerii români, apreciind in mod deosebit clasa lor tehnică, ca și aportul lor la strîngerea legăturilor prietenești dintre sportivii din România și cei din Pakistan.

Conf. wniv.
Ensîațiu MĂRGĂRIT
maestru al sportului

R.F. Germania 19—11favoarea oaspeților, în tot cursul în- tilnirii inițiativa a aparținut echipei României care a condus cu 8—4, 12—7, 13—8 și 18—10. Din echipa învingătoare s-au remarcat ■ Orban, Voina, Drăgăniță și Birtalan. iar de la oaspeți Dekar și Bunderlich. Astăzi, la Ploiești, cu începere de la ora 18,00, cele două echipe se vor în- tîlni în partida revanșă. 

rare frățească între cele două popoare. in interesul României și Bulgariei. al cauzei socialismului și păcii în lume.La întrevedere, desfășurată într-o atmosferă de caldă prietenie, au participat tovarășii Leonte Răutu, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., președintele părții române în Comisia mixtă guvernamentală româno-bulgară de colaborare economică și tehnico-știin- țifică, și Ion St. Ion, secretar al Consiliului de Miniștri.A luat parte Petar Danailov-Hris- tov, ambasadorul R. P. Bulgaria la București.
★în aceeași zi, tovarășul Ion Pățan, viceprim-ministru al guvernului, ministrul comerțului exterior și cooperării economice internaționale, a avut o întrevedere cu tovarășul Andrei Lukanov.Cu acest prilej a fost analizat stadiul dezvoltării schimburilor comerciale între România și Bulgaria, s-au stabilit noi măsuri pentru lărgirea in continuare a relațiilor dintre cele două țări în acest domeniu.(Agerpres)

In aceeași zi au început convorbirile intre președinții celor două părți în comisie. Cu acest prilej, într-o atmosferă de înțelegere tovărășească, cu participarea unor miniștri și reprezentanți ai conducerii unor organe de sinteză din cele două țări, s-a examinat modul de îndeplinire a sarcinilor stabilite Ia întîlnirile la nivel înalt dintre conducătorii de partid și de stat ai celor două țări. Au fost convenite, în acest cadru, măsuri pentru urgentarea finalizării tratativelor, prin încheierea de convenții sau contracte, a acțiunilor de cooperare, precum și pentru dezvoltarea, în continuare, a schimburilor comerciale și colaborării economice.Seara, oaspetele a părăsit Capitala.
Directorul executiv la 

Fondul Monetar Internațio
nal P. Lieftinck, care* * împreună cu H.' C. Ruding, au efectuat o vizită în țara noastră, a părăsit, vineri, Capitala.

în aceste zile se încheie în toate județele faza preliminară a campionatelor sătești de trîntă, întreceri care se bucură de multă popularitate printre tinerii din mediul rural.Organizatorii competiției — Uniunea Tineretului Comunist, împreună cu Uniunea Națională a Cooperativelor Agricole de Producție și Consiliul Național pentru Educație Fizică și Sport — au decis ca turneul final să fie programat la Sfîntu- Gheorghe (județul Covasna), în noua sală a sporturilor. în zilele de 4 și 5 decembrie. La întreceri, pe șase ca-
La Atena se desfășoară în aceste zile întrecerile celei de-a 9-a ediții a Balcaniadei de scrimă, competiție la care participă sportivi și sportive din Bulgaria, Iugoslavia, România, Turcia și Grecia.Un frumos succes a repurtat scri- mera româncă Suzana Ardeleanu, care a cucerit titlul balcanic in pro-
Etapa a XlV-a va începe astăzi prin meciul de la Iași, dintre Politehnica și Dinamo, echipa din fruntea clasamentului. Jocul este programat de la ora 14 și va fi televizat în direct.Celelalte meciuri ale etapei se vor juca duminică. La București, partida Progresul — Corvinul va avea loc dimineața, de la ora 11, pe stadionul Republicii; după-amiază, de la ora 14. din nou fotbal pe stadionul Giulești, o partidă între Rapid și F.C.M. Reșița.în tară, de la ora 14: Politehnica Timișoara — F.C. Constanța, A.S.A. — Sportul studențesc, S.C. Bacău — F.C. Bihor, F.C.M. Galați — Universitatea Craiova, U.T.A. — F.C. Argeș și Jiul — Steaua.

★Aseară, conducerea tehnică a echipei reprezentative de fotbal a definitivat lotul de jucători care, ince- pind de luni, va efectua pregătiri in comun pentru cel de-al doilea meci al finalei „Cupei balcanice" inter- țări. România—Bulgaria (București, 28 noiembrie). în primul meci, care se jucase în primăvară la Sofia, scorul fusese de 1—0 în favoarea echipei Bulgariei. (Amintim că in cazul în care scorul celei de-a doua partide ar fi de 1—0 pentru echipa noastră. atunci jocul se va prelungi. Dacă și după prelungiri scorul va rămîne același, se vor executa serii de lovituri de la 11 metri. în even-

în cursul vizitei, oaspeții au purtat discuții la Ministerul Finanțelor, Banca Națională, Banca Română de Comerț Exterior, Banca de Investiții și Banca pentru Agricultură și Industrie Alimentară. De asemenea, au fost primiți de tovarășul Ion Pățan, viceprim-ministru și ministrul comerțului exterior și cooperării economice internaționale, și de tovarășul George Macovescu, ministrul afacerilor externe.La plecare, pe aeroportul Otopeni, oaspeții au fost salutați de tovarășul Iulian Bituleanu, adjunct al ministrului finanțelor, de alte' persoane oficiale.
*Ministrul afacerilor externe al Republicii Socialiste România, tovarășul George Macovescu, a primit o telegramă de mulțumire de la ministrul relațiilor externe al Republicii Panama, Aquilino Boyd, pentru mesajul de felicitare transmis cu ocazia Zilei naționale a poporului panamez.
★Ambasadorul Republicii Federale Germania la București, Richard Bal- ken, a inmînat, vineri, o donație de cărți Centrului pentru perfecționarea personalului didactic din învăță- mîntul liceal, tehnic și profesional — CEPEIT — din partea Institutului pentru relații cu străinătatea din Stuttgart.

t V
PROGRAMUL I

11,00 O viață pentru o idee : Ion Po- 
pescu-Voitești (1876—1944) geolog, 
pionier al cercetărilor geologice 
românești.

11.30 Capodopere ale muzicii.
12,05 întrebări și răspunsuri.
12.30 Nuntă sălăjeană.
12,55 Drumuri pe cinci continente.
14,00 Fotbal : politehnica Iași — Di

namo București. (Campionatul na

j - fi.

ALBA: Noi magazine comercialeDe cîteva zile, in orașul Ocna Mureș a fost inaugurat, la parterul unuia dintre modernele blocuri de pe strada 23 August, un nou magazin de confecții. Acesta se adaugă altor unități comerciale construite și date in folosință in acest centru muncitoresc. ca și in localități din județul Alba. Magazinele date în folosință pină în prezent însumează o suprafață de peste 3 000 mp. In municipiul Alba Iulia, în cartierul Platoul Romanilor, intr-un cartier situat la intersecția bulevardelor Victoriei și Transilvaniei, se află in stadiu avansat de execuție un magazin pentru produse alimentare, o unitate de prezentare și desfacere a produselor lactate, un magazin de cadouri, un

Ședința Consiliului Sanitar Superiorîn zilele de 18 și 19 noiembrie s-au desfășurat la București lucrările ședinței lărgite a Consiliului Sanitar Superior, organ deliberativ constituit pentru îmbunătățirea continuă a activității de ocrotire a sănătății populației.Au luat parte Ion Ioniță, viceprim- ministru al guvernului, președintele Consiliului Sanitar Superior, Nicolae Nicolaescu, ministrul sănătății, acad. Theodor Burghele, președintele Academiei Republicii Socialiste România, acad. Aurel Moga, președintele Academiei de științe medicale. Cei peste 500 de participanți — membri ai Consiliului Sanitar Superior, secretari ai comitetelor de partid și președinți ai comitetelor sindicatelor din unitățile sanitare, profesori universitari, cercetători, muncitori din mari întreprinderi industriale, reprezentanți ai unor organe centrale și locale de stat, ai organizațiilor de masă și obștești — au dezbătut. în plen și pe secțiuni, probleme de importanță majoră pentru sănătatea publică, modul cum se acționează pentru îndeplinirea directivelor C.C. al P.C.R. cu privire la îmbunătățirea asistenței medicale a populației, precum și programele de măsuri pentru profilaxia și combaterea unor boli, planul unic de educație sanitară pe perioada 1976—1980. Au fost discutate. de asemenea, posibilitățile de organizare a unei rețele teritoriale unitare prin înlăturarea dispersărilor. Participantii au adoptat planul de activitate al Consiliului. Sanitar Superior și biroului executiv al a- cestuia pe anul 1977. (Agerpres)
A apărut:

„ANALE DE ISTORIE"
nr. 4/1976

revista Institutului de studii 
istorice și social-poiitice de 

pe lingă C.C. al P.C.R.Sumarul revistei se deschide cu rubrica STUDII-ARTICOLE, care inserează : Ion Velișcu, „Județul Tulcea în contextul istoriei patriei"; Constantin Corbu. „Țărănimea — secole de-a rîndul principala forță a progresului social, a apărării libertății și neatîrnării patriei" : Vasile Mocanu, „Date noi privind starea de spirit antihitleristă a armatei române — premisă esențială a victoriei insurecției din August 1944“ ; Elena Mureșan, „Conceptul de civilizație socialistă în lumina Programului Partidului Comunist Român" : Flo- rea Dragne, „Locul Blocului Munci- toresc-Țărănesc în activitatea pentru făurirea de alianțe politice a forțelor democratice și progresiste".La rubrica PAGINI DIN ISTORIA MIȘCĂRII COMUNISTE. REVOLUȚIONARE ȘI DEMOCRATICE INTERNAȚIONALE sînt editate articolele : „Orientări politico-ideologice africane", de Marin Voiculescu ; „Semnificația programului comun de guvernare al forțelor de stînga din Franță", db Mârieta Matei ; „Partidele politice ale clasei muncitoare din țările capitaliste dezvoltate", de Gheorghe Prodea.Revista publică, în sprijinul cadrelor didactice, al studenților din în- vățămîntul superior, precum și al tuturor celor care doresc să-și îmbogățească cunoștințele de istorie națională, primele prelegeri ale cursului universitar intitulat PROBLEME FUNDAMENTALE ALE ISTORIEI PATRIEI ȘI PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN.Rubricile : DOCUMENTE, CRITICA ȘI BIBLIOGRAFIE completează sumarul acestui număr.
țional — divizia A). Transmisiune 
directă de la Iași.

15.50 Șezătoare literar-artistică organi
zată la Focșani.

16,20 Caleidoscop cultural-artistic.
16.40 Club T.
17.30 Eroi îndrăgiți de copii : Heidi.
17,55 Handbal masculin : România — 

R.F.G. (Transmisiune directă de 
la Ploiești).

19.15 Săptămîna politică internă și in
ternațională.

19.30 Telejurnal.
20.00 Teleenciclopedia.
20,45 Film serial : „Un șerif la New 

York". în rolul principal : Denis 
Weaver.

22.15 Telejurnal.
22.30 Varietăți de sîmbătă seara.

altul de legume și fructe, o berărie etc. Odată cu extinderea și modernizarea rețelei comerciale, direcția comercială județeană se preocupă de Îmbunătățirea serviciilor din comerț, de pregătirea profesională a lucrătorilor. Majoritatea elevilor absolvenți ai primei trepte a Liceului economic din Alba Iulia au fost repartizați să lucreze in unitățile de desfacere din Alba Iulia. Cugir, Blaj. Ocna Mureș, Aiud, Sebeș și Cimpeni. O altă parte au fost trimiși să se specializeze în meseriile de bucătar, cofetar și patiser la liceele de specialitate din Arad și Cluj-Napoca. în fotografie ; un modern complex comercial din județul Alba. (Ștefan Di- nică).

Pentru ca prietenia rumânn-sovietică 
să se dezvolte si mai mult(Urmare din pag. I) vieții, factorul hotăritor al dezvoltării legăturilor multilaterale româ- no-sovictice il constituie raporturile de solidaritate și colaborare tovărășească dintre Partidul Comunist Român și Partidul Comunist al Uniunii Sovietice, contactele directe dintre conducătorii de partid și de stat ai celor două țări, în primul rînd dintre tovarășii Nicolae Ceaușescu și Leonid Iiici Brejnev. în acest context. ca momente de o deosebită însemnătate s-au înscris întîlnirile din cursul acestei veri de la Berlin și apoi din Crimeea, convorbirile prietenești care au avut loc cu aceste prilejuri punînd in evidență satisfacția pentru unitatea de vederi tot mai strînsă, hotărirea comună de a adinei relațiile dintre P.C.R. și P.C.U.S., de a întări raporturile frățești dintre popoarele celor două țări, de a contribui, totodată, la consolidarea coeziunii șî conlucrării țărilor socialiste, a mișcării comuniste mondiale.Relevînd însemnătatea dialogului cu secretarul general al C.C. al P.C.U.S.. tovarășul Nicolae Ceaușescu arăta: „într-adevăr. aceste convorbiri au fost rodnice și ele s-au referit atît la colaborarea dintre partidele și țările noastre, cît și la o serie de probleme de mare importanță ale vieții internaționale. Sintem ferm hotăriți să dezvoltăm continuu colaborarea cu Uniunea Sovietică, cu P.C.U.S.". La rîndul său, tovarășul L. I. Brejnev sublinia : „La dezvoltarea prieteniei noastre cu România, cu partidul ei comunist, au contribuit vizita în Uniunea Sovietică și convorbirile tovărășești pe care le-am avut cu tovarășul Nicolae Ceaușescu", evidențiind, în continuare, că aceste convorbiri, ca și acelea purtate cu conducătorii de partid ai altor țări socialiste, au fost „convorbiri detaliate, cu adevărat tovărășești, convorbiri sincere în legătură cu numeroase probleme de mare actualitate ale colaborării noastre".Beneficiind de un cadru din cele mai favorabile, colaborarea româno- sovietică înfățișează astăzi, spre a- dinca satisfacție a ambelor popoare, un amplu și multilateral tablou, în cele mai diverse domenii de activitate. Evoluția ascendentă a relațiilor dintre România și U.R.S.S. își găsește o vie expresie pe tărîmul colaborării economice, care cunoaște o neîntreruptă aprofundare și extindere, semnificativ fiind faptul că Uniunea Sovietică constituie cel.mai important partener al țării noastre. Marele potențial, nivelul înalt de dezvoltare a Uniunii Sovietice, căreia ii revine 20 la sută din producția industrială mondială, strălucitele sale înfăptuiri în domenii hotărîtoare ale progresului tehnico-științific — și, în același timp, realizările remarcabile ale poporului român în crearea unei industrii multilaterale șî a unei agriculturi moderne, in promovarea cuceririlor științei și tehnicii în toate sferele vieții economice — oferă o temelie solidă extinderii și diversificării relațiilor economice. In acest context, se cuvine a evidenția, paralel cu sporirea continuă a schimburilor (al căror volum urmează să crească în actualul cincinal cu 70 Ia sută față de cincinalul precedent), evoluția colaborării spre forme de eficiență tot mai ridicată, cum ar fi cooperarea și specializarea în producție — rezultatele rodnice obținute întărind continuu baza materială a prieteniei intre popoarele noastre. Totodată, se dezvoltă colaborarea și in cadrul multilateral. în procesul înfăptuirii „Programului complex" al C.A.E.R. Recenta sesiune a Co

vremea
Ieri în țară : Vremea a fost umedă 

în jumătatea de sud a țării, unde tem
porar a plouat. în celelalte regiuni, 
deși cerul a fost mai mult acoperit, 
ploile au avut mai mult un caracter 
local, semnalîndu-se în nordul Mol
dovei. S-a produs ceață în cîmpia ves
tică, estul și sudul Transilvaniei. Tem
peratura aerului la ora 14 a fost de un 
grad Ia Joseni și 10 grade la Sfîntu 
Gheorghe-Covasna, Viziru. Brăila, Su- 
lina și Jurilovca. In București : Vre
mea a fost umedă. Temporar a plouat. 
Vîntul a suflat slab pînă la potrivit. 
Temperatura maximă a fost de 9 grade.

Timpul probabil pentru zilele de 21, 
22 și 23 noiembrie. In țară : Vremea se

A apărut:

„REVISTA ECONOMICĂ *
nr. 46

din 19 noiembrie 1976Din sumar : Economisirea și valorificarea superioară a metalului ; Experiențe în actualitate : C.A.P. Stoi- cănești. Integrarea agriculturii cu activitățile industriale ; Reducerea duratei săptăminii de lucru. Exigențe ale îmbunătățirii calitative a muncii ; Chimizarea agriculturii: randamen- te-calitate-mediu înconjurător; Considerații cu privire la contradicțiile capitalismului in perioada actuală (II) ; U.R.S.S. Cincinalul 1976—1980: dinamica ritmurilor în agricultură.în sprijinul celor care studiază în învățămîntul politico-ideologic de partid cursul Socialismul științific și problemele dezvoltării economico- sociale a României, revista publică consultația „Conceptul de creștere economică în lumea contemporană".
LA 23 NOIEMBRIE 1976

O nouă tragere excepțională LOTOAdministrația de stat Loto-Pro- nosport organizează in ziua de 23 noiembrie 1976 o nouă tragere excepțională LOTO, la care se vor a- tribui numeroase și importante premii in autoturisme ..Dacia-1300" și „Skoda-S-100". cîștiguri în numerar de valoare variabilă și cîștiguri fixe in valoare de lei 50 000. 25 000,10 000 etc. De asemenea, se vor acorda premii în excursii în Uniunea Sovietică (cu trenul și avionul, durata circa 14 zile), in R. S. Cehoslovacă (cu trenul, durata circa11 zile) și în R. D. Germană (cu trenul, durata 12 zile), precum și bilete de odihnă la Sinaia și Predeal, in serii de cite 12 zile.La tragerea excepțională LOTO din 23 noiembrie 1976 se vor extrage 42 de numere ciștigătoare, in 

misiei guvernamentale româno-so- vietice de colaborare economică a stabilit un amplu program de măsuri concrete în vederea amplificării, in continuare, a schimburilor economice, adîncirii cooperării și specializării în producție, în conformitate cu posibilitățile mereu sporite, create prin munca plină de avînt a celor două popoare, pentru edificarea socialismului și comunismului. în același timp, amplificarea continuă a relațiilor în variate domenii ale științei și tehnologiei, schimburile de documentații tehnice ș.a. stimulează progresul tehnic în ambele țări.în general, se poate spune că o mare importanță pentru apropierea continuă a popoarelor noastre au schimburile de experiență, întîlnirile și contactele pe linia organizațiilor sindicale, de femei, tineret, ca și a altor organizații obștești — printre manifestările recente în acest sens nu- mărindu-se intîlnirea prietenească de la București dintre reprezentanții tineretului român și ai tineretului sovietic. în același cadru se înscrie și colaborarea în domeniul culturii, artei. învățămîntului, vizitele reciproce de delegații și personalități repre- zentînd cele mai diverse sectoare ale vieții sociale — toate acestea contribuind la mai buna cunoaștere reciprocă a valorilor materiale și spirituale ale popoarelor noastre, la intensificarea prieteniei și conlucrării lor.Tabloul amplu și constructiv al relațiilor bilaterale pe diferite planuri își găsește o fericită completare în conlucrarea României și Uniunii Sovietice în sfera relațiilor internaționale, unde, alături de celelalte state socialiste, de toate forțele democratice și progresiste, țările noastre desfășoară o amplă și susținută activitate pentru întărirea cursului nou spre destindere și încredere în Europa și in lume, pentru zădărnicirea politicii imperialiste, colonialiste ți neocolonialiste, pentru rezolvarea marilor probleme aflate în fața contemporaneității și afirmarea năzuințelor de colaborare și înțelegere al« popoarelor de pretutindeni.Iată tot atîtea temeiuri care îndreptățesc sentimentele de bucurie, reciproc Împărtășite, ale celor două popoare vecine și prietene, pentru cursul rodnic al relațiilor multilaterale dintre România și U.R.S.S. Co- respunzînd intru totul intereselor celor două popoare, colaborarea prietenească româno-sovietică reprezintă un important factor de progres, de noi succese în întărirea noii orin- duiri, o contribuție de seamă la creșterea forței și prestigiului socialismului în lume. Nu încape îndoială că apropiata vizită în țara noastră a tovarășului Leonid Ilici Brejnev, noile convorbiri cu tovarășul Nicolae Ceaușescu, expresie semnificativă a cursului spre întărirea continuă a prieteniei și colaborării, vor da un impuls și mai puternic, vor contribui la extinderea și mai viguroasă a raporturilor multilaterale româno-so- vietice.Pregătindu-se să-l întîmpine cu sentimente calde de stimă și profundă prietenie pe secretarul general al C.C. al P.C.U.S., comuniștii, întregul nostru popor așteaptă cu cel mai viu interes dialogul la nivel înalt româ- no-sovietic de la București, exprimin- du-și încrederea profundă că el va marca un moment de excepțională însemnătate în evoluția mereu ascendentă a relațiilor frățești între cele două partide' comuniste, țări și popoare, și se va înscrie. în același timp, ca un aport de preț la marea cauză revoluționară a popoarelor, la triumful idealurilor de pace, libertate și progres social, la făurirea acelei lumi mai bune și mai drepte la care aspiră toate națiunile.
va menține umedă, cu cerul mal mult 
acoperit. Vor cădea ploi temporare, 
mai frecvente în sudul țării. Vînt cu 
intensificări de scurtă durată, pînă 
la 40—50 km/h, în Banat, Oltenia, Mun
tenia. Temperatura va scădea. înce- 
pînd din nordul țării. Minimele vor fi 
cuprinse între minus 2 și plus 6 grade, 
local mai coborîte în Maramureș, nor
dul Moldovei și Transilvania, în ulti
mele nopți, iar maximele — între 5 
și 10 grade. în zonele de t munte va 
ninge, iar în nordul țării ploile se vor 
transforma, pe alocuri, în lapoviță și 
ninsoare. Dimineața și seara se va sem
nala ceață în Moldova. In București : 
Vremea se va menține umedă, cu cerul 
mal mult acoperit. Temporar va ploua. 
Vînt. cu intensificări de scurtă durată, 
pînă Ia 35—40 km/h. Temperatura va 
scădea ușor în a doua parte a inter
valului.

De la ADASAdministrația Asigurărilor de Stat aduce la cunoștință celor interesați că marți, 30 noiembrie 1976, va avea loc în studioul televiziunii tragerea de amortizare lunară a asigurărilor mixte de viață. Pentru ca oricare poliță de asigurare să participe la această tragere, este necesar să se achite primele de asigurare la termenele stabilite.
LOTONUMERELE EXTRASE LA TRAGEREA DIN 19 NOIEMBRIE 1976:Extragerea I: 55 75 72 86 56 80 27 83 87.Extragerea a Il-a: 50 7 74 6 16 42 30 13 70.

FOND GENERAL DE CÎȘTIGURI:842 199 lei, din care: 83 804 Jei report.

două faze, după cum urmează : extragerea întîi, de 12 numere din 90 ; extragerea a doua (efectuată în continuarea primei .extrageri), de 12 numere din cele 78 rămase in urnă: a treia, de 6 numere din 90 ; a patra (efectuată in continuarea celei de-a treia) de 6 numere din rele 84 rămase în urnă ; a cincea (efectuată in continuarea ultimelor două) de 6 numere din restul de 78 rămase in urnă.Participarea se face pe bilete de cite 5 și 15 lei. Varianta de 15 lei are dreptul de participare la toate cele cinci extrageri. Depunerea biletelor ciștigătoare se va face pînă sîmbătă, 27 noiembrie. Ia ora 13, în orașele reședință de județ, și pină vineri. 26 noiembrie, la ora 13, în celelalte localități.
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LIBAN

Continuă procesul de normalizare
• Redeschiderea aeroportului din Beirut • Posturile de radio 

rivale emit buletine de știri comune

NAȚIUNILE UNITE

Pentru promovarea cooperării economice internaționale
Proiect de rezoluție al Grupului „celor 77", între care și România, 

adoptat de Comitetul economicBEIRUT — Vineri dimineața a fost redeschis aeroportul internațional din Beirut, acțiune care se integrează în procesul de normalizare a situației din Liban.în interval de patru zile, subliniază agenția France Presse, forțele a- rabe de menținere a păcii, puse la dispoziția președintelui Elias Sarkis, au reușit să înlăture baricadele instalate pe străzile orașului în timpul luptelor și să facă inactive grupurile libaneze înarmate, readucînd. astfel, liniștea în oraș. Cei 30 000 de militari arabi .dotați cu tancuri și piese grele de artilerie dezarmează grupările libaneze rivale, așteptindu-se ca demobilizarea totală a acestora să se încheie înainte de sfîrșitul anului.Numărul efectivelor forțelor arabe dp descurajare pare suficient pentru a împiedica reluarea luptelor. A- ceasta o dovedește și rapiditatea cu care se desfășoară procesul de normalizare.Populația orașului împărtășește convingerea că liniștea restabilită în Liban nu este un simplu armistițiu, ci sfîrșitul războiului civil.Președintele Libanului, Elias Sarkis. a avut convorbiri cu reprezentanții Ministerului Informațiilor, la care a participat, de asemenea, pre
FOTO-ACTUALfTATE

Consfătuirea miniștrilor 
învățămîntului superior la care au luat parte delegații din Bulgaria. Cehoslovacia. Cuba, R. D. Germană. Mongolia, Polonia, România, Ungaria. U.R.S.S. și R. S. Vietnam — și-a încheiat lucrările, la Moscova. Delegația română a fost condusă de Ion Radu Bogdan, adjunct al ministrului educației și învățămintului. Participanții au înfățișat rezultate și preocupări actuale în dezvoltarea școlii superioare din țările lor. au făcut un schimb de experiență în probleme privind desfășurarea procesului de pregătire multilaterală a cadrelor cu înaltă calificare, și a educației comuniste a studenților.

0 nouă reuniune a avut loe la Panmunjon, la care au participat secretarii Comisiei militare de armistițiu din Coreea. Reprezentantul R.P.D. Coreene a adresat un e- nergic protest în legătură cu noi încălcări comise de partea sud-coreeană in zona demilitarizată. El a pre-

„Eurofer"
PIAȚA COMUNĂ

O

de
reacție la criza și concurența 
pe piața oțelului

Firmele siderurgice din 
cele nouă țări membre 
ale Comunității Econo
mice Europene (C.E.E.) 
s-au unit pentru a for
ma o federație a oțelu
lui — „Eurofer" — rela
tează agenția France 
Presse. In cursul unei 
reuniuni, care a avut loc 
la Bruxelles, reprezen
tanții societăților si
derurgice au făcut cu
noscut vicepreședinte
lui Comisiei executi
ve a C.E.E., Henri Si- 
rnonet, statutul noului 
organism, ce va fi creat 
oficial la 9 decembrie. 
In intenția inițiatorilor 
tăi, „Eurofer" ar urma 

să stabilească volumul 
producției si nivelul pre
țurilor la produsele si
derurgice șl să devină 
un „interlocutor privile
giat" al Comisiei Pielei 
comune în aplicarea u- 
nui plan anti-criză.

După cum se știe, re
cesiunea din Occident a 
afectat serios industria 
siderurgică (a cărei pro
ducție s-a redus cu 15 
la sută in ultimul an) și, 
in același timp, a ascuțit 
concurența dintre prin
cipalele monopoluri care 
controlează piața oțelu
lui. Pentru a rezista 
concurenței, îndeosebi 
din partea producători
lor japonezi și ameri-

ședintele sindicatului presei libaneze. Cu acest prilej, președintele Sarkis a subliniat necesitatea imperioasă ca presa să își asume responsabilitățile ce îi revin, arătind, in același timp, că interesele țării sînt mai presus de orice alte interese. Președintele sindicatului presei, Riad Taha, a declarat, la rîndul său, că organizația pe care o reprezintă este gata să răspundă favorabil apelului președintelui republicii. De altfel, începind de vineri seara, posturile de radio de la Amchitt (fost conservator) și Băirut-vest (fost pa- lestineano-progresist) includ în programele lor aceleași buletine de știri.*O reuniune siriano-palestineană a avut loc vineri la Damasc. în prezența lui Abdel Halim Khaddam, viceoremier și ministru de externe al Siriei, și a lui Yasser Arafat, președintele Comitetului Executiv al Organizației pentru Eliberarea Palestinei (O.E.P.). Reuniunea, desfășurată într-o atmosferă de „obiectivitate, pozitivitate și sinceritate totală". a prilejuit, potrivit agenției M.E.N., dezbaterea unor aspecte ale relațiilor siriano-palestinene, ca și a unor probleme referitoare la situația din Liban.

Un grup de călă
tori, printre care 
o mamă cu un 
copil, descinde 
din unul din pri
mele avioane a- 
terizate pe aero
portul din Beirut, 
după redeschide

rea acestuia.

agențiile de presă transmit
cizat că, în perioada 15 august — 13 noiembrie, partea sud-coreeană s-a făcut vinovată de 5 570 de încălcări. Reprezentantul R.P.D. Coreene a cerut părții sud-coreene să-și retragă din zona demilitarizată întregul personal de luptă, precum și armele automate introduse ilegal în partea sudică a acestei zone.

în cls^srOa mumdpale 
din BrasiL'a, Partidul guvernamental A.R.E.N.A. a depășit Mișcarea Democratică Braziliană (M.D.B.), de opoziție, ca număr al sufragiilor, relevă ultimele date. în pofida victoriei opoziției în cele trei mari centre urbane — Rio de Janeiro, Sao Paulo și Porto Alegre — după numărarea a 17.35 milioane voturi, A.R.E.N.A. totalizează un milion de sufragii în plus fată de M.D.B.

câni, încă din vară a 
luat naștere „cartelul o- 
țelului", care grupează 
firme siderurgice din 
R.F.G., Olanda, Belgia și 
Luxemburg. Marea Bri
tanie și Franța n-au vă
zut insă cu ochi buni 
noul cartel, care scinda 
piața oțelului „celor 
nouă" și făcea astfel și 
mai vulnerabile proprii
le industrii siderurgice. 
„Eurofer", in care se va 
„topi" și trustul otelului, 
regrupează astfel întrea
ga industrie siderurgică 
a Pieței comune pentru 
a face față unor vre
muri, care.1— așa cum 

se
muri, care '— așa 
apreciază A.F.P. 
anunță și mai grele.

NAȚIUNILE UNITE 19. — Corespondentul nostru transmite : Comitetul economic al Adunării Generale a adoptat, cu 96 de voturi pentru și 30 de abțineri, proiectul de rezoluție al Grupului „celor 77", intre care și România, în legătură cu Conferința asupra cooperării economice internaționale.Rezoluția, luînd notă de raportul Conferinței de la Paris, exprimă opinia statelor membre ale O.N.U. că participanții la această reuniune vor da dovadă de voința politică necesară obținerii de rezultate concrete. Documentul evidențiază că succesul
Dezbaterile din Comitetulîn Comitetul pentru problemele juridice continuă dezbaterile pe marginea punctului prezentat de România și Filipine vizind îmbunătățirea Cartei Națiunilor Unite și creșterea rolului organizației in viața politică internațională.Reprezentantul Nigeriei s-a pronunțat în favoarea aducerii la zi a prevederilor Cartei O.N.U., pentru a reflecta fidel transformările mari survenite în lume în cei 31 de ani care au trecut de la crearea sa. Reprezentantul Chinei s-a pronunțat în favoarea amendării Cartei O.N.U. El a exprimat opinia că treptat se poate ajunge la o soluție rezonabilă în acest sens, acceptabilă tuturor, în condițiile în care toate națiunile vor acționa concertat, cu răbdare și într-un spirit de egali-

încheierea lucrărilor Sovietului 
Suprem al R. S. F. S. R.MOSCOVA 19 (Agerpres). — La Moscova s-au încheiat lucrările Sovietului Suprem al R.S.F.S.R. La lucrări au participat L. I. Brejnev, N. V. Podgornîi, alți conducători sovietici. A fost adoptată legea cu privire la planul cincinal de dezvol

„Forța poporului vietnamez rezidă in independența 
națională și in viitorul său socialist"

Un articol din ziarul „Nhan Dan" în problema admiterii R.S.V. 
în O.N.U.HANOI 19 (Agerpres). — Referin- du-se, într-un articol redacțional, la vetoul opus de S.U.A. în problema primirii Republicii Socialiste Vietnam in O.N.U., ziarul vietnamez „Nhan Dan" relevă că rezultatul votului din Consiliul de Securitate nu poate împiedica mersul înainte al poporului vietnamez, a cărui forță rezidă în independența națională și în viitorul său socialist. în articol se

Întrevederi. In cursul con- vorbirilor purtate la Moscova între N. V. Podgornîi, președintele Prezidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S., și regele Birendra al Nepalului, au fost abordate probleme ale relațiilor bilaterale și posibilitățile extinderii lor în multiple domenii, precum și aspecte ale situației internaționale actuale.
Poporal tunzanian nu va putea „să constate la infinit cum populația Mozambicului este masacrată de către trupele rhodesiene" — a declarat ministrul tanzanian de interne, Aii Mwinyi, Declarația, retransmisă de postul de radio national, survine la încheierea Conferinței miniștrilor apărării din Angola, Mozambic, Tanzania și Zambia, învecinate cu Rhodesia, desfășurată la Maputo, capitala Mozambicului. în legătură cu reuniunea, Aii Mwinyi a precizat că participanții au examinat posibilitățile de ajutorare a Mozambicului și elaborarea unei strategii comune, ca urmare a atacurilor repetate ale trupelor rhodesiene.
Premierul britanic, Jamcs Callaghan, l-a numit pe deputatul conservator Christopher Tugendhat să reprezinte Marea Britanie, alături de Roy Jenkins, în Comisia Pieței comune. După cum se știe, Jenkins va prelua, la 1 ianuarie 1977, funcția de președinte al Comisiei C.E.E.
ficțiuni de protest în Namibia. Peste 800 de mineri afri_ câni de la mina de uraniu din Ros- sing, de pe teritoriul Namibiei, cea mai mare din lume, se află, dp miercuri, in grevă, revendicînd îmbunătățirea condițiilor de muncă și viață. Complexul minier din Rossing se află sub controlul a două grupuri, britanic și francez. Pe de altă parte, 

lucrărilor conferinței ar contribui în mod substanțial la dezvoltare și ar marca un progres semnificativ în promovarea cooperării economice internaționale.Rezoluția cheamă toate statele participante să depună eforturi pentru a asigura buna desfășurare a lucrărilor conferinței. Statele industrializate sînt chemate să răspundă pozitiv propunerilor avansate de țările in curs de dezvoltare, astfel incit să se obțină rezultate concrete in toate domeniile cu prilejul sesiunii Ia nivel ministerial care urmează să se desfășoare între 15 și 17 decembrie.
pentru problemele juridicetate. Reprezentantul Turciei a declarat că țara sa sprijină cu fermitate măsurile vizind întărirea rolului O.N.U. Reprezentantul Bulgariei a arătat că O.N.U. nu a epuizat toate posibilitățile pentru creșterea rolului său în consolidarea destinderii, menținerea păcii și securității, realizarea dezarmării generale și totale, a decolonizării, în eliminarea apartheidului și promovarea dezvoltării.Reprezentantul Uniunii Sovietice a declarat că minusurile și slăbiciunile O.N.U. se datoresc lipsei voinței politice a anumitor state de a transpune în viață obligațiile ce le revin în virtutea principiilor dreptului internațional și Cartei O.N.U. Vorbitorul a subliniat rolul pozitiv jucat de O.N.U. în promovarea destinderii internaționale. decolonizării și cooperării multilaterale între state.

tare a economiei naționale a R.S.F.S.R. pe perioada 1976—1980. Sovietul Suprem a adoptat, de asemenea, legea privind planul economiei naționale pe 1977 și a aprobat bugetul republicii pentru anul viitor.

exprimă mulțumiri forțelor progresiste din întreaga lurpe pentru sprijinul acordat poporului vietnamez pe plan internațional, subliniindu-se, totodată, că, deși Republica Socialistă Vietnam nu este pină in prezent membru al O.N.U., această țară este hotărîtă ca, alături de toate forțele progresiste, să sprijine activ lupta pentru pace, independență națională, democrație și progres social.

la Katutura. oraș-satelit al populației de culoare, lingă Windhoek, aproape 25 000 de persoane au inițiat o acțiune de protest față de discriminarea rasială practicată în sistemul de învățămint.
La Conforinta generală a 

UNESCO, participanții au adoptat, vineri, o rezoluție care condamnă Israelul pentru săpăturile arheologice întreprinse la Ierusalim. Textul a fost adoptat’ cu 60 voturi pentru, contra 25 și 14 abțineri. Statele socialiste, țările arabe și africane au votat în favoarea rezoluției.
„Solidaritatea antiimpe- 

nalistâ a tineretului în lupta pentru apărarea drepturilor sale, pentru o nouă ordine economică internațională, pentru progres social, democrație și independență națională" este tema întilnirii internaționale care a început la Ciudad de Mexico. Participă reprezentanți ai organizațiilor de tineret din 64 de țări ale lumii, între care și România.
Parlamentul portughez ’ respins un proiect de lege prezentat de partidul Central Democratic și Social, prin care se preconiza sistarea aplicării legii reformei agrare, împotriva acestui proiect de lege au votat deputății socialiști și comuniști.
Curtea Supremă din Pre

toria 3 condainnat pe ziaristul sud-african Anthony Holiday la șase ani închisoare, el fiind acuzat de „activități subversive favorabile Congresului Național African și Partidului Comunist Sud-African“, organizații scoase în afara legii de regimul minoritar rasist.

PREȘEDINTELE MALTEI 
L-A PRIMIT

PE AMBASADORUL 
ROMÂNIEILA VALLETTA 19 (Agerpres). — Președintele Republicii Malta, Anthony Mamo, l-a primit pe Ion Măr- gineanu, care și-a prezentat scrisorile de acreditare în calitate de ambasador extraordinar și plenipotențiar al Republicii Socialiste România în Republica Malta.Cu acest prilej, din partea președintelui Republicii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu. a fost transmis un cordial mesaj de salut, urări de progres și prosperitate poporului maltez.Mulțumind, președintele Anthony Mamo a adresat, la rîndul său, președintelui României cele mai sincere upări de noi succese în nobila sa activitate închinată bunăstării și fericirii poporului român.

Ședința Comisiei C.A.E.R. 
pentru comerțul exteriorMOSCOVA 19 — Corespondentul Agerpres transmite : La Moscova a avut loc cea de-a 48-a ședință a Comisiei permanente a C.A.E.R. pentru comerțul exterior, la care au participat delegații ale țărilor membre ale C.A.E.R., precum și delegația R.S.F. Iugoslavia. în calitate de observatori au participat reprezentanți ai R.P.D. Coreene și R.S. Vietnam.Au fost examinate stadiul îndeplinirii sarcinilor comisiei pe linia realizării hotăririlor și recomandărilor celei de-a XXX-a ședințe a Sesiunii C.A.E.R. și ședințelor Comitetului Executiv al C.A.E.R. și s-au adoptat recomandări corespunzătoare vizînd dezvoltarea în continuare a comerțului reciproc al țărilor membre ale C.A.E.R., perfectionarea sistemului relațiilor de comerț exterior, realizarea convențiilor incluse în „Programul complex" și elaborarea de programe speciale pe termen lung.Comisia a adoptat planul de activitate pe anul 1977, care stabilește intensificarea colaborării țărilor membre ale C.A.E.R. în domeniul comerțului exterior prin creșterea rolului acordurilor comerciale pe termen lung și a protocoalelor anuale privind schimburile de mărfuri, extinderea practicii încheierii contractelor de lungă durată, perfectionarea serviciilor tehnice pentru mașinile și utilajele livrate reciproc etc.Comisia a examinat, de asemenea, alte probleme legate de lărgirea colaborării în domeniul comerțului exterior și a adoptat recomandări și măsuri corespunzătoare. Lucrările s-au desfășurat intr-o atmosferă de deplină înțelegere reciprocă și colaborare tovărășească.

întîlnirea consacrată prieteniei și solidarității dintre Cuba și țările afi'icauie.. #i^a încheiat lucrările Ia Havana. A fost adoptat un comunicat în care se exprimă solidaritatea cu revoluția cubaneză, condamnă blocada impusă de S.U.A. Cubei, precum și agresiunile împotriva Mozambicului, Angolei, Tanzaniei, ocuparea ilegală a Namibiei, dictaturile fasciste din America Latină.
Cunoscutul chirurg sud- 

african Christian Barnard, care se află într-o vizită în R.F.G., s-a declarat optimist în legătură cu viitorul operațiilor de transplant de inimă. Deși, la nouă ani după efectuarea primului transplant, aceste operații nu au devenit o practică curentă, în ultimii ani, a spus Barnard, au fost obținute rezultate pozitive. Șansele de supraviețuire ale persoanelor supuse unor operații de grefă de inimă sînt, astăzi, tot atit de bune ca și cele ale persoanelor operate de cancer pulmonar sau al stomacului — a opinat Barnard.
BONN: Sciziune 
între partidele 

opozițieiBONN 19 (Agerpres). — Partidul Uniunea Creștin-Socială (U. C. S.), aripa bavareză a Partidului Uniunea Creștin-Democrată, a anunțat că va părăsi U.C.D., scindînd, astfel, opoziția din Bundestagul vest-german. Totodată, U.C.S., condusă de Franz Josef Strauss, a anunțat că va forma propriul său grup parlamentar.Helmut Kohl, liderul U.C.D.. relevă agenția A.P., a declarat că această hotărîre a fost luată fără să fie consultat. Decizia constituie un pas într-o direcție greșită, a spus el, precizînd că problema va fi examinată în cadrul unei sesiuni extraordinare a conducerii partidului, care se va desfășura începînd de luni. Strauss a precizat, relevă pe de altă parte A.P., că va menține un front comun cu U.C.D. împotriva actualului guvern de coaliție P.S.D.—P.L.D.

SPANIAAdoptarea legii privind instituirea unui regim parlamentar
Reprezentanții opoziției, formulînd numeroase critici la adresa 
legii adoptate, cer legalizarea tuturor partidelor, inclusiv a 
partidului comunist, drepturi și libertăți care să garanteze 
participarea tuturor forțelor democratice la viața politică a țăriiMADRID — Cortesurile spaniole (parlamentul) au adoptat proiectul guvernamental de reformă politică ce prevede instituirea unui regim parlamentar pe baza alegerii a două camere — inferioară și superioară — prin sufragiu universal, direct și secret. Pină la sfîrșitul anului curent urmează să fie organizat un referendum, în cadrul căruia populația să se pronunțe asupra deciziei Cor- tesurilor. Alegerile legislative vor fi programate la o dată pină la 1 iunie 1977. Congresul deputaților, numă- rînd 350 deputați, urmează să fie ales pe baza sistemului proporțional restrîns, iar senatul, care va avea 207 membri, prin scrutin majoritar.Potrivit noii legi, parlamentul va fi ales pe o perioadă de patru ani, iar limita inferioară de virstă a a- legătorilor va fi de 21 de ani. Regele numește o cincime din numărul senatorilor, precum și pe președintele ambelor camere. Agențiile internaționale de presă precizează că, pentru a fi adoptată, orice reformă constituțională trebuie să obțină majoritatea absolută a voturilor atit în Congresul Deputaților, cit și în Senat, dar regele poate supune unui referendum popular orice opțiune politică ; în cazul în care cele două camere refuză să accepte rezultatul, acestea sînt dizolvate și se organizează noi alegeri parlamentare.Potrivit noii legi, pe plan național, partidele care nu dețin un anumit procentaj de voturi — cifra ur- mînd să fie precizată ulterior — sînt eliminate din competiție. Aceste prevederi reprezintă rezultatul unei formule de compromis, adoptate, în cele din urmă, ca rezultat al „pactului" încheiat joi între guvern și „Alianța Democratică", partidul de dreapta condus de Manuel Fraga Iribarne, fostul ministru de interne în guvernul franchist, împreună cu alți cinci foști miniștri franchiști.„Modificările importante aduse proiectului — subliniază A.F.P. —
JAPONIA

Preocupări economice actualeCombaterea inflației și recesiunii se situează, potrivit unui sondaj efectuat de „Yo- miuri Shimbun", printre temele principale ale dezbaterilor din cadrul campaniei electorale, ce se desfășoară în vederea alegerilor programate a avea loc la 5 decembrie. Datele statistice publicate de Oficiul primului ministru relevă că, in luna Octombrie, prețurile au crescut din nou față de lunile precedente. Se așteaptă ca, in noiembrie, indicele prețurilor să crească în continuare, îndeosebi ca urmare a intrării în vigoare a legilor adoptate de recenta sesiune extraordinară a Dietei privind sporirea în medie cu aproximativ 50 la sută a tarifelor la transporturile pe căile ferate, precum și a costului serviciilor telefonice și telegrafice. Aceste noi majorări de prețuri s-au produs după ce se înregistrase creșterea, in ultimele 12 luni, a tarifelor la 14 categorii de servicii publice, între care la apă, gaze, curent electric, asigurări sociale, taxe universitare, precum și la bunuri de primă necesitate, cum sînt o- rezul și grîul.în mod evident, spirala inflaționistă afectează mai ales categoriile sociale cu venituri mici și mijlocii. Astfel, datele publicate de Oficiul primului ministru relevă că venitul real al unei familii a scăzut în august,. pentru . a patra lună consecutiv, cu 4.6 la sută față de a- ceeași perioadă a anului trecut. Pe de altă parte, un șir de companii ridică în mod artificial preturile spre a-și spori profiturile. Astfel. după cum se apreciază aici, devine puțin probabilă realizarea de către 

guvern a obiectivului de a aduce, pină la sfîrșitul anului financiar curent, rata de creștere a prețurilor sub nivelul de 8 la sută. Mai mult, unii specialiști niponi consideră că economia ar putea fi din nou amenințată de „stagflație". adică de stagnarea producției în condițiile persistenței inflației. Ca argumente în acest sens, ei relevă că procesul de reluare a activității economice după recesiune depășește ca durată toate situațiile similare din perioada postbelică, caracterizindu-se prin existenta unor decalaje pronunțate între diferitele ramuri industriale, ceea ce face ca în unele sectoare reînviorarea să nu se facă deloc simțită. Astfel, gradul de utilizare a capacităților de producție în industria de automobile și în cea electronică este de aproximativ 95 la sută, datorită, îndeosebi, sporirii rapide a exporturilor, in timp ce în industriile metalurgică, chimică, petrochimică, construcția de nave și în industria textilă — acest indice este încă de numai 70—80 la sută. Deosebit de semnificativ este faptul că numărul șomerilor a atins, în octombrie, 
1 010 000, iar al falimentelor — 1 400.Recrudescenta inflației, persistenta sau manifestarea în forme noi a fenomenelor de stagnare a activității economice, croniciza- rea șomajului și a falimentelor au determinat guvernul japonez să adopte, la 12 noiembrie, un nou program de măsuri anti- recesioniste. Programul preconizează, printre altele, reluarea unor proiecte de lucrări publice, sistate anterior, acordarea de credite și facilități fi

avantajează în mare măsură provinciile depopulate, tradițional conservatoare în detrimentul centrelor industriale", configurația acestora din urmă fiind, după cum se știe, cu preponderență muncitorească.Imediat după anunțarea rezultatelor votului din Cortesuri — informează agenția Reuter — reprezentanții mai multor partide de opoziție, între care partidele _ comunist, socialist și stingă democrat-creștină, au avut o reuniune, la încheierea căreia a fost dat publicității un comunicat. în document se cere amnistie totală pentru deținuții politici, legalizarea tuturor partidelor, inclusiv a partidului comunist, acordarea dreptului exilaților politici de a reveni oficial in țară, recunoașterea de către guvern a drepturilor de întrunire și de exprimare liberă a opiniilor. Comunicatul subliniază, de asemenea. că pentru desfășurarea referendumului, în condiții de egalitate intre partide, trebuie ca guvernul să acorde tuturor partidelor politice dreptul de a-și exprima punctele de vedere la posturile de radio și televiziune ale companiilor de stat.Reprezentanții partidului comunist, citați de A.F.P., consideră lipsită de valabilitate această lege, datorită faptului că ea antrenează încă de la început excluderea unor formațiuni politice de la dreptul de a participa la viața politică a Spaniei.Exprimîndu-și reticența față d>zv noua lege. Jose Maria Gil Robles. ‘ ' der al Federației Populare Democ tîce (de tendință democrat-creștina), a declarat că. în ansamblul ei, reforma nu este satisfăcătoare, dar — a spus el — trebuie văzut dacă ea va servi sau nu la realizarea „rupturii democratice".Enrique Mugiga, membru al Comisiei Executive a Partidului Socialist Muncitoresc Spaniol, a arătat că „această reformă nu antrenează schimbările politice pe care le reclamă societatea spaniolă". ■ 

nanciare întreprinderilor mici și mijlocii, în condițiile actualei situații economice, principalele partide din opoziție insistă pentru adoptarea unor măsuri vizînd stimularea efectivă și generală a activității economice și creșterea nivelului de trai al populației. Ele critică noul program guvernamental antirecesio- nist, considerînd că a- cesta nu răspunde unor cerințe acute. Partidele din opoziție subliniază necesitatea revizuirii legislației antimonopol, in scopul întăririi controlului a- supra politicii de preturi a marilor monopoluri. Platforma politică adoptată de plenara a 12-a a Comitetului Central al Par-, tidului Comunist dipȚ Japonia stabilește, in rîndul sarcinilor prioritare. apărarea nivelului de trai al maselor. P.C.J. se pronunță pentru adoptarea de măsuri vizînd reconstrucția democratică a economiei, combaterea inflației și șomajului, asigurarea stabilității întreprinderilor mici.La rîndul său. Partidul Socialist din Japonia se pronunță pentru corectarea inechităților economice și sociale, revizuirea sistemului fiscal, instituirea de taxe suplimentare pe profiturile realizate prin practici speculative, precum și pentru adoptarea unui sistem de asigurări sociale adecvat cerințelor populației.Măsurile preconizate în sensul înlăturării factorilor care influențează negativ economia japoneză și nivelul de trai al populației se bucură de un ecou favorabil în rîndul oamenilor muncii, al sindicatelor, al maselor largi.
Paul DIACONU

Tokio

© OMUL DIRIJEAZĂ 
NATURA. Oamenii de știință sovietici studiază pe modele efectele marilor modificări preconizate in structura hidrografică a Siberiei. La Congresul internațional de geografie, care s-a desfășurat anul acesta la Moscova, gazdele au înfățișat o impresionantă hartă a viitorului, pe care apele fluviilor Obi și Enisei nu vor mai curge de- cit în parte spre bazinul Arctic, restul îndreptindu-se spre sud și sud-vest. prin „coridorul Turgai", unde vor trece prin- tr-un sistem de amenajări hidrotehnice : baraje și lacuri de acumulare, centrale electrice, stații de pompare, canale și tuneluri. Vaste terenuri urmează să fie fertilizate prin irigare sau drenare, se vor crea noi artere de navigație, iar nivelul Mării Caspice și al lacului Arai vor fi stabilizate. Care trebuie să fie proporțiile acestei corijări aduse naturii și cum va influența ea clima ? La aceste între

bări sînt chemate să răspundă studiile pe modele executate în prezent.
©„OLIVER": O

ENIGMĂ ANTROPOLO
GICĂ. O descoperire ce s-ar putea dovedi senzațională pentru antropologie este anunțată pe larg in presa occidentală : în Congo a fost găsită o ființă asemănătoare omului, care, deocamdată, îi pune în încurcătură pe oamenii de știință americani ce se ocupă cu cercetarea ei. „Oliver", cum a fost numită ființa respectivă, are o înălțime de 1,26 m, virsta fiind estimată la 7 ani. Corpul este, asemenea maimuței, acoperit cu păr, urechile și buzele insă se aseamănă mai degrabă cu ale omului. Are mersul biped și, spre deosebire de maimuțe, a dovedit din prima clipă o atracție spontană pentru om Părerile savanelor sint împărțite : în timp ce unii cred că ar fi vorba de o specie de maimuțe 

considerată dispărută, Giganto- pitecul, alții consideră că „Oliver" ar aparține unei specii pină acum necunoscute de ho- minide, sau chiar unei ramuri evolutive înrudite cu omul din Neandertal.
© LAVA - SURSĂ 

DE CĂLDURĂ. Lav“ vulca’ nului Helgafijel, care a distrus în 1973 orașul Westmannaeyar, din insula islandeză Heimayjei, va fi folosită pentru încălzirea locuințelor. După cum au arătat experiențele, această lavă a păstrat o temperatură ridicată, la mică adîncime. Ca atare, autoritățile au hotârit să construiască un sistem de termoficare, constînd din montarea în lavă a unei rețele de țevi prin care apa încălzită să circule pînă la locuințele și instituțiile din oraș. Sistemul realizat în acest fel va avea un preț de cost mult mai scăzut decit sistemele de termoficare utilizate în prezent.

• MÎNCATI CIT MAI 
DES... PENTRU A SLĂBI. Un grup de medici și oameni de știință din Praga au constatat că o cantitate de alimente consumată zilnic în mai multe reprize, în loc de trei, cum se obișnuiește, duce la slăbire. în cadrul unui experiment, ei au împărțit un număr de persoane cu o greutate mai mare decît cea normală in două grupuri, ambele primind aceeași rație alimentară, reprezentînd cam jumătate din numărul de calorii necesar unui adult care e- fectuează o muncă ușoară. După o lună s-a constatat că, în grupul care consuma alimentele în două reprize, bărbații au slăbit, in medie, cu 7 kg. iar femeile cu 4 kg. în grupul care consuma alimentele la 7 mese, bărbații au slăbit cu 12 kg, iar femeile cu 7 kg.

• SURPRIZA DIN 
SEIF. Un seif vechi, care zăcea de peste 30 de ani în magazia uzinei constructoare de mașini din Liubliana, Iugoslavia, a fost clasat în vederea retopirii. înainte de a-1 încărca împreună cu celelalte deșeuri de fier vechi destinate reciclării, cineva a avut ideea să-l deschidă. înăuntru — un adevărat tezaur : monede de aur, inele, pietre prețioase și alte bijuterii în valoare de cîteva milioane de dinari. Nu se știe cui i-a aparținut această comoară și nici in ce condiții a fost depozitată in seif.

• ELEFANȚII Șl 
PLOAIA. Un zoolog elvețian a efectuat un experiment inte

resant în parcul zoologic din Kenya. El a fixat pe corpul a 22 de elefanți mici aparate ra- dioemitătoare, care au transmis timp de doi ani semnale sonore, permițînd să se determine astfel deplasările pachidermelor și traseul urmat de ele. S-a constatat că animalele migrează la distanțe mari și în permanență, exceptînd perioadele de secetă, cînd rămîn în preajma surselor de apă. în schimb, în sezonul ploios, ele se orientează uimitor de sigur spre zonele unde precipitațiile au Încetat. Omul de știință elvețian încearcă să elucideze prin ce mijloace detectează pachidermele a- semenea zone, aflate uneori la zeci de kilometri distanță.
• FUNCȚIE SUPRA

SOLICITATĂ. In localita- tea Bill, cea mai mică din S.U.A., situată în statul federal Wyoming, primarul cumulează funcții multiple, între care cele 

de factor poștal, șerif, comandant al pompierilor, notar, a- gent sanitar. Multitudinea atribuțiilor primarului este explicabilă, dat fiind că, în afară de el, localitatea Bill nu mai are în prezent decît un singur locuitor : Dean Munkes, în virstă de 54 de ani, fost cowboy.
• PE „ACOPERIȘUL 

LUMII" CU BARCA. Pe«- tru prima oară a fost parcurs cu barca vijeliosul rîu Zanskar, străbătînd platoul Ladakh ce leagă munții Himalaia de Karakorum. Autorii acestei performanțe sînt doi tineri vest-ger- mani, S. Rittler și E. Ruf. Barca pneumatică a celor doi temerari și-a început călătoria în zona cursului superior al rîului, la 4 000 metri altitudine. De la izvoare, în lanțul Himalaia, și pînă la vărsarea în Indus, cei 250 km ai cursului Zanskarului sînt presărați cu numeroase praguri și cascade, fiind, tot

odată, străjuiți de multiple peșteri încă necercetate.
• LOCUINȚE DIN 

EPOCA DE PIATRĂ, în regiunea Hardanger au fost descoperite, recent, cele mai vechi locuințe identificate pînă în prezent pe teritoriul Norvegiei. După cum afirmă specialiștii, ele datează din epoca de piatră. Pînă acum s-a presupus că, în acea vreme, vînătorii dormeau sub cerul liber. Ultimele descoperiri infirmă însă această teorie. După cum se pare, în timpul lungilor peregrinări în căutarea vînatului, oamenii epocii de piatră au săpat găuri rotunde în pămint, în special în zonele în pantă. Rămășițele locuințelor recent descoperite arată că tavanul și pereții erau căptușiți cu plăci din turbă, avînd în centru o piatră pentru aprinderea focului. O a- semenea locuință avea un diametru de 4 metri.
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