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ACTIVITATEA DE CONTROL
sprijin concret, efectiv in aplicarea

hotărîrilor partidului, a legilor statului

30 BANI

Succesele remarcabile pe care po
porul român le obține zi de zi în 
totalitatea și diversitatea activi
tății constructive reprezintă rezulta
tul muncii sale harnice, al înfăptuirii 
neabătute a politicii științifice a 
partidului nostru. Transpunînd în 
viață cu însuflețire și consecvență 
politica partidului și statului, oame
nii muncii sînt conștienți că, prin 
munca lor, asigură ridicarea bună
stării de care beneficiază cu toții, 
tot mai mult, de la an la an, creș
terea permanentă a nivelului de ci
vilizație materială și spirituală al 
întregii societăți.

în industrie, în agricultură. în cer
cetarea științifică, în economie și 
cultură, în toate domeniile vieții 
noastre sociale, partidul și statul au 
elaborat hotăriri și legi care configu
rează programe clare de activitate, 
mobilizînd energiile oamenilor mun
cii, îndrumîndu-le spre țeluri pre
cise. Hotărîrile de partid, legile sta
tului nostru reprezintă întotdeauna 
încununarea unei activități minuțioa
se, sînt elaborate cu deosebită grijă 
și înaltă răspundere, rezultînd din 
consultarea unor mase foarte largi și 
întruchipînd experiența generală, 
adeseori fiind supuse în stadii de 
proiect dezbaterii publice — spre a 
fi, astfel, cît mai judicioase, cît mai 
realiste și mai eficiente.

O asemenea activitate, de comple
xitatea celei care se desfășoară astăzi 
in țara noastră, cuprinzind. practic, 
toate laturile vieții economico-sociale, 
presupune însă nu numai hotăriri 
bune, ci și o susținută activitate de 
urmărire a înfăptuirii lor. Pornind de 
la acest adevăr, de la principiile con
ducerii științifice a societății, Con
gresul al XI-lea al P.C.R. a subliniat 
importanța oontrolului îndeplinirii 
sarcinilor, necesitatea perfecționării 

continue — ca pirghie

țială a muncii de partid, a activității 
de conducere pe care o desfășoară 
partidul.

Partidul nostru concepe controlul 
într-o viziune largă, ca un ansam
blu de activități menite să asigure 
îndeplinirea în condiții cît mai rodni
ce a politicii sale, respectarea întoc
mai a legilor țării. Așa cum sublinia 
tovarășul Nicolae Ceaușescu la Con
sfătuirea de lucru de la C.C. al 
P.C.R. din luna mai a acestui an, 
realitățile construcției noastre socia
liste impun să se ia măsuri hotărîte 
pentru organizarea unui control care 
să reprezinte nu o simplă activitate 
de urmărire sau verificare, ci un 
ajutor efectiv în soluționarea pro
blemelor care apar în procesul mun
cii. Organizat astfel, controlul asi
gură — pe de o parte — cunoașterea 
modului în care își îndeplinesc sar
cinile colectivele de oameni ai mun
cii și cadrele de conducere, cum 
sint gospodărite mijloacele materia
le și financiare de 
cietatea, iar — pe 
sprijinirea efectivă 
partid și de stat, a 
masă și obștești, 
continuă a activității lor, contribuind 
la dezvoltarea spiritului de răspun
dere și exigență în îndeplinirea sar
cinilor, la întărirea ordinii și disci
plinei, la prevenirea încălcării 
lor și a oricăror abateri de la 
mele de conviețuire socială.

în această viziune, în spiritul 
cațiilor conducerii partidului, 
apărut numeroase inițiative, cu deo
sebire în ultima vreme, pe linia 
îmbunătățirii activității de control, 
a sporirii atenției pentru întărirea 
muncii de îndrumare și ajutor con
cret. Comitetele județene de partid, 
municipale și orășenești au trecut la 
întocmirea unor planuri comune de

(ale organelor de partid, de 
masă și obștești), au alcătuit

care dispune so- 
de altă parte — 
a organelor de 
organizațiilor de 
în perfecționarea

legi- 
nor-

indi- 
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control 
stat, de ....................
colective care se deplasează în unități 
economice și organizații de bază, au 
repartizat membrii organelor de 
partid spre a controla și sprijini zil
nic cite un obiectiv economic sau cite 
o comună, au stabilit și aplicat mă
suri efective pentru cunoașterea ho- 
tăririlor de partid și a legilor, pentru 
organizarea controlului asupra înde
plinirii acestora.

Pornind de la experiențele pozitive 
existente și de la necesitățile de 
perspectivă, Comitetul Politic Execu
tiv al C.C. al P.C.R. a adoptat recent 
o hotărire cu privire la organizarea 
Cunoașterii, aplicării și controlul în
făptuirii hotărîrilor de partid și a le
gilor țării. . Firește, o hotărîre de 
partid sau o lege, pentru a fi bine și 
corect aplicată, trebuie mai întîi să 
fie bine și corect însușită. De aceea, 
în vederea perfecționării activității 
de cunoaștere, organizare, urmărire 
și control al înfăptuirii hotărîrilor de 
partid și a legilor statului, organele și 
organizațiile de partid, conducerile 
organelor centrale și locale de stat, 
ale organizațiilor de masă și obștești, 
ale unităților socialiste, au în primul 
rind datoria să organizeze in mod 
sistematic, pe baza unor programe 
de măsuri cu termene și responsabi
lități, studierea și cunoașterea apro
fundată a hotărîrilor de partid și a 
legilor de către întregul activ de 
partid și de stat, de către toți 
tenii țării.

Pentru 
vede 
litic 
cit

în acest sens, este necesar și indicat 
să se folosească, pentru popularizarea 
și aplicarea hotărîrilor de partid și a 
legilor statului, ședințele de in
struire, dezbaterile și seminariile 
pe compartimente de specialita
te, programele speciale Ia căminele 
culturale, casele de cultură și biblio
teci. mijloacele de informare în masă 
(ziarele locale, gazetele de perete, 
stațiile de radioficare), întîlnirile cu 
cadre de partid și de stat, deputați, 
juriști etc.

în același timp, așa cum a stabilit 
Comitetul Politic Executiv, acestei 
activități trebuie să-i urmeze nemij
locit o mai bună organizare și in
tensificare a controlului îndeplinirii 
hotărîrilor și indicațiilor conducerii 
partidului, a modului cum sint solu
ționate concret și eficient, Ia fața lo
cului, problemele de care depinde 
realizarea integrală și în bune con
diții a planului național unic de 
dezvoltare economico-socială a țării, 
îmbunătățirea continuă a muncii po- 
iitico-ideologice desfășurate de orga
nizațiile de partid, de masă și ob
ștești.

în lumina indicațiilor conducerii 
partidului, pentru a corespunde aces
tei înalte cerințe, controlul trebuie 
să aibă un caracter organizat și sis- 
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în

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, l-a primit, luni 
după-amiază, pe Richard Andria
manjato, președintele Partidului 
Congresul pentru Independența Ma
dagascarului — A.K.F.M. — din Re
publica Democratică Madagascar, 
care face o vizită in țara noastră la 
invitația C.C. al P.C.R.

A participat tovarășul Ștefan An
drei. membru supleant al Comitetu
lui Politic Executiv, secretar al C.C. 
al P.C.R.

Exprimind sincere mulțumiri pen
tru invitația de a vizita din nou țara 
noastră, oaspetele a transmis tovară
șului Nicolae Ceaușescu, din partea 
președintelui Republicii Democratice

Madagascar, Didier Ratsiraka, un 
cald mesaj de prietenie, împreună cu 
urări de fericire poporului român.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
mulțumit pentru mesaj și a rugat să 
se transmită președintelui Republicii 
Democratice Madagascar urări de 
sănătate și fericire personală, iar 
poporului malgaș noi succese in ac
tivitatea de propășire a țării.

în cadrul convorbirii, secretarul 
general al P.C.R. și președintele 
A.K.F.M. au reafirmat dorința celor 
două partide de a dezvolta și di
versifica raporturile de conlucrare 
prietenească și solidaritate dintre ele, 
în interesul poporului român și po
porului malgaș, al întăririi unității 
tuturor forțelor antiimperialiste.

S-a constatat cu satisfacție că re-

lațiile de prietenie și colaborare din
tre Republica Socialistă România și 
Republica Democratică Madagascar 
au cunoscut, în ultimul timp, o evo
luție pozitivă și s-a manifestat ho- 
.tărîrea comună de a se acționa pen
tru lărgirea și diversificarea relații
lor româno-malgașe și a conlucrării 
între cele două țări pe plan inter
național, în lupta pentru abolirea 
definitivă a politicii colonialiste, neo- 
colonialiste, de discriminare rasială 
și apartheid, pentru pace și înțelege
re între popoare, pentru democrati
zarea relațiilor internaționale, lichi
darea subdezvoltării, pentru o nouă 
ordine economică internațională.

întîlnirea a decurs într-o atmosfe
ră de caldă prietenie.

FAPTE DE LAUDĂ
ÎN ÎNTRECEREA SOCIALISTĂ

cetă-
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mai eficient 
politico-organizatorice

așa cum 
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trebuie 
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pre-> 
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tivității politico-organizatorice de 
care dispun organizațiile de partid, 
conducerile întreprinderilor și insti
tuțiilor, ale unităților cooperatiste.

tematic. Tocmai pentru 
prevăzut ca întreaga activitate 
acest domeniu să pe desfășoare or
ganizat, planificat, alcătuindu-se pla
nuri semestriale unice — care să cu
prindă obiectivele și problemele acti
vității politice, economice și sociale; 
sarcinile concrete ce decurg din ho- 
tărîrile de partid și de stat, a căror 
îndeplinire va fi urmărită înde
aproape. Organizat unitar, con
trolul va putea evita suprapunerile,

(Continuare in pag. a Il-a)
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Calculatorul electronic constituie un element obișnuit al industriei moderne, zeci și zeci de 
lurgie, construcția de mașini. Combinatul chimic din Făgăraș, i_ _ — _ 1--------- . Foto : E. Dichiseanu

Au îndeplinit 
planul anual

• Colectivele din șase unități eco
nomice arădene, printre care între
prinderea 
„Tricoul 
confecții, întreprinderea pentru me
canizarea 
alimentare — au anunțat realizarea 
înainte de termen a sarcinilor de 
plan pe întregul an. la producția 
globală industrială. Pînă la 31 de
cembrie a.c., aceste întreprinderi, 
care au o pondere însemnată in 
industria județului, vor realiza su
plimentar o producție în valoare de 
circa 250 milioane lei, concretizată, 
printre altele, in 1.4 milioane metri 
pătrați țesături, confecții textile în 
valoare de aproape 80 milioane lei, 
utilaj agricol în valoare de 35 mi
lioane lei și alte produse. (Constan
tin Simion).
• Zilele trecute, colectivul între

prinderii miniere Voivozi (Bihor) a 
livrat, peste prevederile la zi. mai 
bine 
tone 
tone . .
tone ulei polar — îndeplinind astfel 
sarcinile de plan anuale. Tot recent, 
întreprinderea mecanică din Oradea 
a anunțat îndeplinirea sarcinilor de 
plan pe 1976 la toți indicatorii în 
condițiile în care aceștia au fost cu 
30 la sută mai mari față de reali
zările anului precedent. (Aurel Mi- 
neață).
• Muncitorii și tehnicienii de la în

treprinderea de reparații auto din 
Suceava au îndeplinit planul de 
producție pe 1976. Pînă la sfîrșitul

textilă Arad, fabrica 
roșu", întreprinderea de

agriculturii și industriei

de 44 000 tone lignit, peste 5 100 
nisip bituminos, aproape 8 000 
bitumen natural și peste 800

Comori pe
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Someșul Cald
Șase laboratoare, 

Eprubete cu substanțe 
chimice. Sfere din 
sticlă în care sînt păs- 

soiuri 
Pereți 
planșe

anului, aici se va realiza o producție 
industrială suplimentară în valoare 
de 25,5 milioane lei, constînd din pie
se de schimb auto, macarale hidra
ulice și conteinere pentru transpor
tul pe calea ferată (Gh. Parascan).

Importante economii 
la cheltuielile 

materiale
Prin înfăptuirea consecventă a pla

nurilor de măsuri stabilite, îndeo
sebi în sfera reducerii consumurilor 
specifice, pe ansamblul județului 
Hunedoara s-au înregistrat, in zece 
luni din acest an, economii în va
loare de 85 milioane lei la cheltuie
lile materiale de producție. Pînă în 
prezent au fost economisite, printre 
altele, mai mult de 17 milioane kWh 
energie electrică, 33 000 tone combus
tibil convențional, 1 400 tone cocs 
metalurgic și multe alte materii 
prime și materiale. Cele mai va
loroase realizări le-au obținut side- 
rurgiștii din Hunedoara și Călan, 
colectivele de la întreprinderea de 
utilaj minier Petroșani, întreprinde
rea de blănărie Orăștie și unitățile 
Centralei minereurilor din Deva. 
(Sabin Ionescu).

bricație al întreprinderii de compo
nente electronice din Curtea de Ar
geș s-a îmbogățit cu mai multe 
tipuri de circuite integrate destinate 
echipării radioreceptoarelor, televi
zoarelor și instalațiilor de automati
zări. în cadrul întreprinderii de pre
lucrare a aluminiului din Slatina au 
fost asimilate în producție noi tipo- 
dimensiuni de laminate, profile, 
benzi și folii.

Prin creșterea 
productivității muncii

ColectivuT întreprinderii „Armătu
ra" din Cluj-Napoca a figurat tot 
timpul anului printre unitățile frun
tașe. De la începutul anului și pînă 
în prezent a fost obținută o produc
ție globală suplimentară de peste 10,6 
milioane lei, realizîndu-se toate sor
timentele, iar cheltuielile de fabrica
ție la o mie de lei producție-marfă 
au fost reduse cu 9.2 lei. Aceste suc
cese au la bază preocuparea con
stantă pentru creșterea productivi
tății muncii, la care prevederile au 
fost depășite cu 2 120 lei pe un mun
citor. (Alex. Mureșan).

Lacul de acumulare de la Fîntinele, care „adapă" hi
drocentrala Tarnița de pe Someșul Cald a obligat loca
litatea Beliș să se strămute. Nu prea departe. Doar cit 
să n-o ajungă apa. Mutindu-se, și-a schimbat și infă- 
țișarea. Case noi, de viață lungă, cu temelii de piatră, 
uliți drepte și încă multe alte binefaceri ale civilizației 
socialiste. Odată cu satul vechi au dispărut insă și 
gaterele care însemnau industria așezării ; gatere a 
căror strămutare in satul nou nu era in nici un fel 
rentabilă. S-a pus atunci problema folosirii unor noi 
resurse. Drept urmare. Grupul întreprinderilor de in
dustrie locală din județul Cluj a primit sarcina să se 
ocupe in mod special de rezolvarea acestei cerințe. 
N-au lipsit pesimiștii. Conducerea grupului a hotărit să 
trimită la fața locului un mănunchi de specialiști ini-

moși. Să ajute sătenii la găsirea unor resurse locale 
care să poată fi valorificate.

„Am stat de vorbă cu mulți", își amintește geologul- 
economist Octavian Boier. „Deschidem o carieră. Avem 
piatră", a propus tovarășul Mangău loan, primarul co
munei. „Nu știți pe undeva, prin apropiere, o piatră 
mai deosebită au întrebat și oamenii grupului. „Cum 
să nu. Avem intr-un loc piatră moale".

Drumul către muntele de piatră moale era tăiat in... 
marmură. Marmură roșie, marmură neagră, marmură 
cenușie, marmură gălbuie... Zăcămintul de „piatră 
moale" s-a dovedit demn de interes și este pe cale de 
a fi pus în exploatare.

Un mai bătrîn al satului și-a amintit de un loc „unde 
mișcă mușchiul sub tălpile picioarelor". Satul a devenit 
astfel și producător 
nici muncesc acum 
au captat interesul, 
nordul Apusenilor.

Pe masa de lucru 
rectorul unităților industriei locale din județul Cluj, 
citeva plăci de marmură din zăcămintul de la Beliș. 
Șlefuită, „piatra moale" se arată și mai vrednică de 
admirat. Specialiștii i-au confirmat calitățile. Și nu 
peste multă vreme, marmura de aici va porni să-și a- 
șeze frumusețea și eleganța in noi și noi edificii. Și va 
duce astfel faima unui sat din Apuseni. A unui sat cu 
un destin intors către soare prin marile prefaceri so
ciale și economice ale intregii țări.

de turbă. O bună parte din local- 
în cariera de turbă. Noile profesii 
priceperea și hărnicia moților din

a tovarășului Gheorghe Țirțan, di-
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trate diferite 
de semințe, 
împodobiți cu 
și grafice. Microscoa- 
pe. O bibliotecă în
cărcată de 
Treisprezece 
tori pe care-i 
terizează, 
toate, 
fiecare în parte preo
cupat de o problemă 
ce-1 pasionează și toți 
laolaltă de prestigiul 
unității. Flori în 
restre. Și dincolo 
ferestre, zeci și 
de microparcele, 
renuri experimentale 
desiminate sau aștep
ți nd sămința în pri
măvară.

Acestea sînt imagi
nile, impresiile frag
mentate ce le păstrezi 
după ce ai mers la 
Stațiunea de cercetări 
agricole Caracal 
i-ai cunoscut 
proape 
care 
Unul 
este cercetătorul Con
stantin Olaru și că
ruia prietenii, preșe
dinții cooperativelor 
agricole de producție 
din împrejurimi, 
canizatorii 
„părintele 
lui 6". (în urmă cu ani 
a creat soiul de orz 
timpuriu cu acest 
nume, făcînd ca sece
rișul prin județele 
din sudul Olteniei și 
prin altele să înceapă 
mult mai devreme de
cît se obișnuia).

Stațiunea a urmărit 
și urmărește, printre 
multe altele, și îmbu
nătățirea însușirilor 
calitative la soiurile 
de grîu comun și la 
cel pentru paste făi
noase. Se urmăreș
te, îndeosebi, ca pro-

în- 
tomuri. 

cercetă- 
carac- 

inainte de 
perseverența ;

pe 
lucrează 
dintre

ie
de 
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îndea- 
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aci. 

aceștia

me
ii spun 
Caracalu-

centul de proteine la 
grîu, care este de re
gulă între 12 și 14 la 
sută, să depășească 17 
la sută. în complexita
tea problemelor se are 
în vedere elaborarea 
tuturor verigilor teh
nologice care să con
ducă la o producție 
maximă și de cea mai 
bună calitate.

Cind și-a propus să 
realizeze și un ase-

Dar, 
ani

turii. 
cinci 
mult, mai 
ritmul cercetării știin
țifice îți dă certitudi
nea că. după alți cinci 
ani, soiul pe care l-ai 
creat e depășit și tre
buie creat altul.

După cinci ani de 
muncă în stațiune, dar 
mai cu seamă în lar
gul cîmpului, acolo 
unde sînt parcelele

oricum, 
e totuși 

ales cind

pedoclimatice din a- 
ceastă zonă a țării.

Din anul 1962, pre
ședintele cooperativei 
agricole de producție 
din Stoicănești, Du
mitru Todose, a deve
nit un prieten nedes
părțit al cercetători
lor. Le vizita terenu
rile experimentale, se 
familiariza cu proble
mele de cercetare. A 
optat pentru soiurile

Oameni care citesc...
rodul pămîntului

menea soi de grîu, 
cercetătorul Constan
tin Olaru a știut de la 
bun început că aceas
tă muncă laborioasă 
va dura cinci ani. Dar 
avea un exemplu 
strălucit de dăruire și 
perseverență : pentru 
a da agriculturii griul 
„A. 15", savantul ro
mân Ionescu Sisești a 
muncit aproape 25 de 
ani ! Acum condițiile 
sint cu totul diferite 
de cele din trecut, 
cînd cercetătorul, pe 
un ogor fărîmițat, pu
tea fi comparat cu un 
temerar lipsit de șan
se. Sursele de 
mare sînt mai 
stațiunea 
racal, ca 
numai un 
dispune de 
re dotate, le folosește 
și pe cele de la Fa
cultatea de agronomie 
din Craiova, ține le
gătura și colaborează 
cu 
de 
in

infor- 
bogate, 
la Ca- 
folosim 

exemplu, 
laboratoa-

de 
să

alte cinci institute 
cercetări din țară 
domeniul agricul-

soa- 
vînturile, 
Constan- 

devenit și 
„Oltului" 

care-1 cer 
insistență

experimentale, 
rele, ploile, 
cercetătorul 
tin Olaru a 
„părintele" 
— griul pe 
acum cu 
pentru sămînță nenu
mărate unități ale a- 
griculturii noastre so
cialiste.

După cum ne spunea 
tovarășul Constantin 
Bălan, directorul sta
țiunii, eforturile cerce
tării sînt îndreptate 
aici cu deosebire spre 
concretizarea rezul
tatelor dobîndite în 
producție. Pentru în
deplinirea acestui de
ziderat, cercetătorii 
stațiunii au cutreierat 
insistent cooperativele 
agricole de producție 
din județul Olt și din 
cele învecinate, au 
vorbit despre poten
țialul biologic al soiu
rilor de cereale create 
de ei, despre realiză
rile altor centre de 
cercetare ce pot fi ex
tinse în condițiile

de grîu „Olt" și „Ce
res" — ultimul reali
zat la Fundulea și 
verificat cum se com
portă pe terenurile de 
la Caracal. De atunci 
și pînă acum în nici 
un an cooperativa din 
Stoicănești nu a obți
nut o producție de grîu 
mai mică de 4 000 de 
kilograme la hectar. 
Vecinii cu tarlalele de 
grîu de la Stoicănești, 
cooperatorii din Vă
leni, au devenit și ei 
prietenii cercetători
lor. La fel au -ăcut .și 
cei din Corabia și a- 
nul acesta au recoltat 
6 000 kg de grîu și 
8 000 de porumb boa
be la ha, ceea ce nu 
s-a întîmplat nicioda
tă pe aceste melea
guri. Exista în obice
iul țăranilor ca la în
ceputul fiecărei pri
măveri să „citească" 
într-o anume plantă, 
semnele anului, rodul 
lui. Oamenii de azi ai 
satelor, în sprijinul 
cărora vine și cerce-

tarea agricolă, citesc 
rodul pămîntului în 
eforturile și perseve
rența cu care acțio
nează pentru recolte 
tot mai îmbelșugate.

Cercetătorii Con
stantin Bălan și Con
stantin Pătrășcoiu s-au 
ocupat metodic de cul
turile cooperatorilor 
din Izbiceni, Valerian 
Apostol a cutreierat 
neobosit unitățile a- 
gricole, îndeosebi coo
perativele agricole de 
producție, și a pledat 
pentru folosirea erbi- 
cidelor, a făcut de
monstrații practice și... 
a convins.

Căutînd soluțiile cele 
mai practice pentru 
a da trăinicie legătu
rilor ce le stabilesc cu 
cooperativele agricole 
de producție din zona 
lor de activitate, cer
cetătorii de la Caracal 
au reușit în același 
timp, anul acesta, să 
depășească în fermele 
lor de producție pla
nul la sămînța din so
iurile cele mai valo
roase cu 65 la sută. Și 
astfel, în toamnă,
fost însămînțate alte 
14 000 hectare 
grîu și orz, iar in pri
măvară se vor însă- 
mînța cu porumb hi
brid „225“ peste 
26 000 ha.

Vorbeam la început 
despre imaginile și 
impresiile fragmentate 
pe care le păstrezi 
după ce ai vizitat Sta
țiunea de cercetări a- 
gricole Caracal. Dar la 
toate acestea se adau
gă și sentimentul re
velator că ai cunoscut 
niște oameni perseve- 
renți în realizarea u- 
nuia dintre cele mai 
nobile scopuri umane: 
belșugul pentru ma
rea familie a țârii.

Produse noi asimilate 
în fabricație

Preocupările specialiștilor din uni
tățile industriale din județele Argeș, 
Olt și Vîlcea pentru diversificarea 
producției s-au concretizat în intro
ducerea în acest an in fabricația de 
serie a peste 2 000 noi produse și re
pere, executate pe baza unor proiec
te și tehnologii proprii. La Combina
tul de articole tehnice din cauciuc de 
la Pitești, spre exemplu, au fost rea
lizate, între altele, mai multe tipuri 
de garnituri pentru benzi transpor
toare folosite în exploatările miniere, 
sape de foraj, războaie de țesut etc. 
De asemenea, nomenclatorul de fa-

Producție aproape dublă 
față de prevederile 

din proiect
Prin organizarea științifică a mun

cii și producției, la întreprinderile de 
sirmă. utilaj tehnologic, geamuri și 
de prelucrare a maselor plastice din 
Buzău s-a reușit ca de pe aceeași 
suprafață construită să se obțină o 
producție aproape dublă față de cea 
prevăzută în proiect. Aceasta a per
mis colectivelor amintite să reali
zeze, de pe acum, integral angaja
mentul anual și să furnizeze econo
miei naționale, în plus față de pla
nul la zi, importante cantități de sîr- 
mă și electrozi, utilaje chimice și te- 
rasiere, mii de metri pătrați de gea
muri, articole și obiecte din mase 
plastice. (Mihai Bâzu).

Se impun măsuri radicale, muncă plină 
de răspundere pentru redresarea acestui sport, 

pentru o reprezentare demnă in întilnirile 
internaționale

au

cu

Lucian ZATTI

Calitatea scăzută a fotbalului prac
ticat de echipele noastre în competi
țiile interne și, drept urmare, re
zultatele slabe obținute în multe în- 
tîlniri internaționale nemulțumesc 
de mult pe amatorii de fotbal, în
treaga opinie publică sportivă. încă 
din luna februarie 1975, în mesajui 
adresat de secretarul general al parti
dului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
participanților la Conferința pe țară 
a mișcării sportive se atrăgea aten
ția că „în special trebuie să ridicăm 
nivelul fotbalului, care în prezent 
este nesatisfăcător..."

Această apreciere și, totodată, in
dicație precisă obliga Consiliul Na
țional pentru Educație Fizică și 
Sport, federația de specialitate, con
siliile județene pentru educație fizică 
și sport, cluburile și asociațiile spor
tive la inițierea și aplicarea unor mă
suri care să schimbe structural starea 
de lucruri din fotbalul nostru; obliga, 
repetăm, la o muncă tenace, sub 
semnul unei înalte răspunderi, pen
tru educarea moral-cetățenească a 
sportivilor, pentru întronarea unei 
discipline sportive ferme, a unui 
climat de muncă și pregătire care să 
ofere garanții durabile privind pro
pășirea reală a fotbalului românesc. 
Desigur, în acest răstimp au avut 
loc numeroase ședințe de analiză, 
s-au exprimat multe puncte de ve
dere judicioase, s-au elaborat și

adoptat multe planuri de măsuri. Cu 
toate acestea, opinia publică sportivă, 
care a așteptat cu îndreptățire evolu
ții mereu mai bune, nu constată o 
schimbare radicală 
nostru — nici în 
lui său tehnic, 
vința spiritului 
de ordine și disciplină ce trebuie 
înrădăcinat în toate cluburile și la 
toate eșaloanele acestui sport. Este 
adevărat că, pe ici, pe colo, s-ar 
putea vorbi despre unele ameliorări 
de moment, trecătoare. Printre aces
tea se înscrie și încercarea de îm
prospătare a lotului național încer
care de altfel, meritorie, 
poate oare imagina cineva 
atît mai mult federația de 
tate — că un fotbalist, fie 
mai bun de la un club sau 
promovat în lotul reprezentativ, va 
putea juca un fotbal cu mult mai 
bun decît cel pe care îl practică 
în mod obișnuit la club? Că va munci 
cu mult mai multă dăruire decît au 
învățat să o facă el și colegii lui de 
la club? Că va avea o condiție fizică 
mult mai bună decît cea acumulată 
în zile, săptămîni și luni de activi
tate la club ? întrebările, de fapt,

Valeriu MIRONESCU 
Ilie TĂNASACHE

a stării fotbalului 
privința nivelu- 
nici în pri

de răspundere,

Dar își 
— și cu 
speciali - 
el și cel 

altul.

(Continuare în pag. a IlI-a)
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TOATE TRACTOARELE LA ARAT
Eliberarea terenurilor de coceni condiționează acum, 
în cea mai mare măsură, creșterea ritmului de lucru

mVERS
Deși vremea s-a răcit, mecanizatorii continuă ară

turile pe terenurile ce vor fi însămînțate în primăvară. 
Din datele centralizate rezultă că, pînă acum, în coo
perativele agricole de producție această lucrare a fost 
executată pe 66 la sută din suprafețele planificate. în 
județele Cluj, Covasna, Brașov, Hunedoara, Bistrița- 
Năsăud și Maramureș arăturile au fost terminate, iar 
in județele Satu-Mare, Alba și Harghita se apropie de 
sfîrșit. în alte județe, rezultatele sînt sub posibilitățile 
de care dispun unitățile agricole, mai ales în Dolj, Olt, 
Teleorman, Ilfov, Ialomița, Galați, Vaslui, Iași. Neamț 
și Bacău. Ținind seama că timpul este înaintat, că in 
toate zonele țării există condiții bune de lucru, este 
nevoie ca, pretutindeni, conducerile unităților agricole,

sprijinite de organizațiile de partid, să ia măsuri or
ganizatorice hotărîte pentru intensificarea la maximum 
a executării arăturilor. Activitatea mecanizatorilor tre
buie să se desfășoare după un program precis, în schim
buri prelungite, chiar și noaptea la lumina farurilor. 
Concomitent cu concentrarea unui număr mai mare de 
tractoare la arături, creșterea ritmului de lucru este 
acum condiționat, în cea mai mare măsură, de partici
parea amplă a cooperatorilor la acțiunile de elibera
re a terenurilor de coceni, pentru a se crea zi de zi 
tractoarelor front larg de lucru.

Publicăm, in grupajul de față, relatări din diferite 
județe in legătură cu executarea arăturilor adinei de 
toamnă.

Drum bun !

IALOMIȚA. Recuperarea restan
telor la ogoarele de toamnă con
stituie, în momentul de față, sar
cina nr. 1 a mecanizatorilor din ju
dețul Ialomița. Pînă acum, din pla
nul de 301 700 ha au fost arate 
165 000 ha. Suprafețele mai mari au 
fost arate de către mecanizatorii de 
la S.M.A. Țăndărei, Scînteia, Inde
pendența, Făcăleni și Movila, pre
cum și de la întreprinderile agri
cole de stat Ograda, Vlădeni, Fe
tești și Călărași.

în scopul creșterii ritmului de 
lucru, la indicația comandamentului 
județean, in majoritatea unităților 
s-a trecut la redistribuirea tractoa
relor. Astfel, de la S.M.A. Draga- 
lina au fost trimise la Modelu 15 
tractoare, de la Cuza Vodă — la 
Vlad Țepeș — 25 de tractoare, de 
la Independenta — la Plevna și 
Lupșanu cite 15 tractoare etc. în
trajutorarea se desfășoară cu bune 
rezultate și între unitățile din ca
drul trustului I.A.S.

„Chiar și în condițiile mai grele 
de lucru din acest anotimp, arăm 
5 000—5 500 ha pe zi — ne-a spus 
ing. Gheorghe Pescaru, directorul 
trustului S.M.A. Ialomița. Viteza 
zilnică ar putea crește dacă ar 
exista mai mult teren eliberat. în 
momentul de față, dispunem ca 
front de lucru pentru tractoare doar 
de 6 000 hectare, deci cit se ară 
într-o zi. Noi am luat măsuri pen
tru a se intensifica mult arăturile. 
Mulți mecanizatori din stațiunile 
Cuza Vodă, Independența, Roseți 
lucrează în schimburi prelungite 
pină la 10—11 seara.

Și în întreprinderile agricole de 
stat au fost luate măsuri organiza
torice în vederea grăbirii arăturilor. 
Tractoarele sînt concentrate în cîte 
3—4 grupe mari conduse de șeful 
de fermă și de un delegat al în
treprinderii. Hrana caldă pentru 
tractoriști și carburanții sînt aduse 
pe cîmp. La I.A.S. Ciocănești ur
mează să se facă ogoare de toamnă

Activitatea de
(Urmare din pag. I)
care se mai creau pînă acum în uni
tățile și organizațiile icontrolate da
torită necorelării activității factori
lor cu atribuții de control, asigurin- 
du-se totodată o mai bună cuprinde
re în timp a tuturor unităților și or
ganizațiilor. Prin planurile semestria
le unice de control — alcătuite la ni
velul județului, municipiului, orașu
lui, întreprinderii, comunei — tre
buie și se poate asigura ca fiecare 
organ și organizație de partid, fie
care organ al administrației de stat 
din raza respectivă să fie supuse 
controlului cel puțin o dată la un an. 
primind recomandări unice și sprijin 
din partea tuturor factorilor (pe li
nie politică, administrativă, econo- 
mico-financiară), în așa fel frlcît 
după trecerea controlului să se poată 
organiza în bune condiții aplicarea 
măsurilor de eliminare a neajunsuri
lor semnalate.

în privința modalităților de efec
tuare a controlului, hotărîrea Comi
tetului Politic Executiv prevede al
cătuirea de brigăzi complexe, precum 
și a unor colective pe domenii, sub
liniind. totodată, sarcina ca membrii 
acestora să fie instruiți temeinic 
înainte de începerea acțiunii, asupra 
conținutului hotărîrilor și legilor care 
vor sta la baza acțiunii respective, 
asupra metodelor de lucru ce vor fl 
folosite în realizarea obiectivelor 
propuse. Activitatea de control își 
ya spori, astfel. în mod substanțial 
contribuția Ia înfăptuirea tuturor 
programelor de activitate, la condu
cerea de către partid a întregii vieți 
economico-sociale.
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ORAȘELOR RĂCĂOANE IN ACTUALUL CINCI UI
Schițele de sistematizare pentru 

municipiile, orașele și comunele din 
județul nostru care vor deveni orașe 
în viitorul apropiat au fost analizate 
și aprobate de conducerea parti
dului, personal de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. Concretizare a unor stu
dii ample, schițele și machetele de 
sistematizare reliefează profundele 
transformări — de ordin economic, 
social-edilitar și cultural — care con
stituie baza procesului de urbanizare. 
Astfel, dezvoltarea forțelor de pro
ducție va cunoaște un ritm și mai 
puternic în perioada următoare. în 
prima etapă. 1976—1980. se vor in
vesti în economia județului fonduri 
de aproape două ori mai mari decît 
cele alocate în cincinalul precedent. 
Peste 76 la sută din aceste fonduri 
sînt destinate dezvoltării industriei, 
ceea ce va duce la crearea a mii de 
noi locuri de muncă și realizarea în 
1980 a unei producții globale indus
triale cu 674- ia sută mai mare decît 
în 1975.

Odată cu puternica industrializare 
a Bacăului și cu înfăptuirea siste
matizării va avea loc o creștere pu
ternică a populației încadrate în 
muncă din mediul urban Pînă în 
anul 1990. numărul locuitorilor din 
orașe va ajunge să reprezinte, in to
talul populației județului, peste 45 la 
sută, față de numai 32,4 la sută in 
prezent. Corespunzător acestei creș
teri de ansamblu, municipiile Bacău 
și Gheorghe Gheorghiu-Dej se vor 
apropia de categoria orașelor de mă
rime medie, orașele Comănești, Bu- 
huși, Moinești. Tg. Ocna și Slă- 
nic-Moldova vor ajunge pînă la 
30 000—50 000 de locuitori fiecare, iar 
comunele Sascut și Podu-Turcului vor 
deveni orașe. în municipiul Gheorghe

pe 5 600 ha. Or, pînă acum lucrarea 
s-a efectuat numai pe 2 200 hectare.

în multe locuri se muncește cu 
randament sporit. Astfei, mecani
zatorii de la S.M.A. Ciocănești de
pun eforturi pentru realizarea vi
tezei zilnice de 208 ha. „Singura po
sibilitate de a realiza viteza zilnică 
este să lucrăm in schimburi pre
lungite, de la 6 dimineața, pînă la 
10 seara — ne-a spus ing. Adrian 
Iacob, directorul S.M.A. — ceea ce 
și facem". De altfel, această mă
sură se aplică la scara întregului 
județ. Dar este încă loc pentru mai 
bine. Esențial este ca, odată cu 
măsurile de redistribuire a tractoa
relor, în cooperativele agricole care 
au suprafețe mari de arat să se 
muncească cu toate forțele la elibe
rarea terenurilor de coceni, astfel 
ca utilajele să fie folosite la în
treaga capacitate. (Lucian Ciubo
tarul.

DÎMBOVIȚA. în unitățile agri
cole de stat și cooperatiste din ju
dețul Dîmbovița se lucrează intens 
la executarea arăturilor de toamnă, 
la fertilizarea terenului și la apli
carea amendamentelor calcaroase 
pe solurile acide. în majoritatea u- 
nităților agricole, lucrul s-a orga
nizat în schimburi prelungite, la 
lumina farurilor. Mecanizatorii de 
la cooperativa agricolă din Hăbeni 
au încheiat arăturile pe toate cele 
305 ha prevăzute. De asemenea, la 
cooperativa din Morțeni, mecaniza
torii au arat 1 060 ha din suprafața 
totală de 1 094 ha. Bine este orga
nizată munca și în cooperativele a- 
gricole din Bălteni. Contești, Bil- 
ciureștl, Mărcești și altele, unde a- 
răturile se execută pe ultimele hec
tare. Este însă necesară intensifi
carea acestei importante lucrări în 
cooperativele agricole Braniște, A- 
ninoasa. Gura Ocniței și altele, 
unde nu s-au arat nici jumătate 
din suprafețele planificate. La Bra
niște. de exemplu, din cele 709 ha

In cunoașterea permanentă a si
tuației concrete, în exercitarea mun
cii de îndrumare și control la fața 
locului, toți activiștii de partid și de 
stat au Un înalt exemplu în stilul de 
muncă, in deplasările de lucru ale to
varășului Nicolae Ceaușescu. Con
cepția democratică a secretarului ge
neral al partidului asupra muncii de 
conducere are ca premise contactul 
direct cu realitățile, cu oamenii mun
cii, consacrarea unei importante părți 
din timpul de muncă pentru exami
narea concretă a modului în care se 
înfăptuiesc pe teren — în unități in
dustriale. agricole și de cercetare, in 
alte sectoare de activitate economi- 
co-socială — hotăririle partidului și 
legile țării, pentru adoptarea opera
tivă de măsuri a'decvate. Un astfel 
de stil, o astfel de practică asi
gură elaborarea unor soluții ju
dicioase și sprijinirea directă a reali
zării sarcinilor. Tocmai ca ur
mare a unui asemenea sprijin con
cret, în unitățile vizitate se înregis
trează rezultate bune și, nu întîm- 
plător, cînd se revine se poate con
stata că sarcinile se îndeplinesc în 
bune condiții.

Pentru ca activitatea de control să 
constituie, într-adevăr, un sprijin 
concret în organizarea înfăptuirii ho- 
tăririlor de partid și în respectarea 
legilor țării, este necesar ca — 
potrivit indicațiilor Comitetului Po
litic Executiv — activiștii de partid, 
de la toate nivelurile. împreună cu cei 
ai organizațiilor de masă și obștești, 
să afecteze cea mai mare parte, 
chiar două treimi, din timpul lor 
de muncă . deplasării în județe, 
municipii, orașe și comune, în or
ganizații de bază din unități e-
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Gheorghiu-Dej se va dezvolta, In 
continuare, petrochimia. La Buhuși, 
pe lingă industria textilă existentă, 
prin valorificarea importantelor re
surse balastiere. în cooperare cu Bi- 
cazul, se va crea o nouă industrie — 

> cea a prefabricatelor. Moineștiul, 
unul din centrele petroliere și al in
dustriei ușoare, va avea și un carac
ter balnear și de tratament odată cu 
punerea în valoare a izvoarelor de 
ape minerale de care dispune. Ora
șul minerilor și forestierilor. Comă
nești. situat pe noul traseu moder

nizat ce leagă Moldova de Ardeal 
prin Miercurea-Ciuc, va deveni, de 
asemenea, și un important centru tu
ristic al Văii Trotușului. Slănicul, 
„perla Moldovei", datorită potenția
lului său hidromineralogic, are toate 
condițiile să-și sporească cu mult ca
pacitatea de cazare și tratament. Tg. 
Ocna își va inviora activitatea eco
nomică și socială odată cu realizarea, 
chiar in actualul cincinal, a noi o- 
biective industriale. în fine, orașele 
noi — Sascut și Podu-Turcului — se 
vor încadra în dezvoltarea urbanis
tică rațională a județului, devenind 
importante centre polarizatoare ale 
comunelor din zonă.

Odată cu ridicarea gradului de ur
banizare se vor realiza și creșteri 
substanțiale ale densității populației 
în orașe Schițele de sistematizare 
prevăd, de pildă, ca in etapa 
1976—1980 perimetrele construibile 
ale orașelor și municipiilor să se re
ducă cu 800 hectare. Aceasta va crea 

prevăzute au fost arate abia 350 
ha, ceea ce este foarte puțin, l’e 
măsură ce o serie de unități agri
cole încheie arăturile, este neresar 
ca tractoarele să fie trimise opera
tiv in unitățile rămase în urmă. 
(C. Bordeianu).

VRANCEA. Cooperativele agri
cole din județul Vrancea au înche
iat recoltarea porumbului. In pre
zent, potrivit măsurilor stabilite de 
comandamentul județean, se desfă
șoară ample acțiuni de sortare și 
transportare a porumbului în bazele 
de recepție, se asigură condiții op
time pentru depozitarea și conser
varea întregii producții. De aseme
nea, se lucrează intens la eliberarea 
terenului de coceni și la efectua
rea ogoarelor. în acest scop. în uni
tățile agricole cooperatiste și de 
stat au fost luate măsuri de supli
mentare a forței de muncă la lu
crările de eliberare a terenului, iar 
activitatea mecanizatorilor a fost 
organizată în schimburi prelungite 
și pentru folosirea tractoarelor la 
arat și în cursul nopții. (Dan Dră- 
gulescu).

MEHEDINȚI. Recoltarea porum
bului s-a terminat în cooperativele 
agricole din județul Mehedinți. în 
ritm susținut se acționează în toate 
unitățile la eliberatul terenului și 
transportul cocenilor în bazele fu
rajere, asigurîndu-se în acest fel 
front de lucru pentru ca tractoare
le să lucreze ziua și noaptea la 
executarea arăturilor de toamnă, 
în unitățile care fac parte din con
siliile intercooperatiste Recea. O- 
birșia de Cîmp, Gruia, Gogoșu, 
Strehaia, Șișești și altele, unde s-au 
organizat schimburi prelungite, ară
turile pentru ogoarele de primă
vară s-au efectuat pe cea mai mare 
parte din suprafețele care au tost 
ocupate cu culturi de toamnă. (Vir- 
giliu Tătaru).

control
conomice și social-culturale, în ve
derea soluționării operative și efi
ciente a problemelor cu care se con
fruntă organele și. 6'rghniZfjțîfte'jde 
partid și de stat. Aceasta‘este ‘6 ce
rință minimă ; firește că acolo unde 
apar probleme deosebite în anumite 
domenii importante, se impune ca 
activiștii de partid să rămînă în con
tinuare în colectivele controlate, des- 
fășurîndu-și activitatea aci o pe
rioadă mai îndelungată. Este cît se 
poate de firesc să se procedeze ast
fel, fiindcă a controla nu înseamnă 
„a inspecta", a intocmi rapoarte și 
informări, cf a pune efectiv umărul 
la soluționarea problemelor. Ia bu
nul mers al muncii. Așa cum a 
precizat In numeroase rinduri con
ducerea partidului — locul de mun
că al activiștilor nu e biroul, nici 
sediul, ci terenul. Numai in felul 
acesta cei ce efectuează controlul, 
toți activiștii de partid și de stat vor 
putea contribui efectiv la îmbunătă
țirea muncii și respectarea ordinii și 
disciplinei în toate sectoarele de ac
tivitate economico-socială.

Organizînd tot mai bine munca de 
conducere in județul, municipiul, o- 
rașul, întreprinderea sau comuna în 
care își desfășoară activitatea, orga
nele de partid și de stat trebuie să 
aibă permanent în vedere că — 
așa cum preciza tovarășul Nicolae 
Ceaușescu — nimeni nu poate rămi- 
ne în afara controlului. Avem în a- 
ceastă privință prevederi clare, atît 
în Statutul, cît și în Programul 
P.C.R., în legile țării. Iată de ce. ac- 
ționînd în acest spirit, organele de 
partid și de stat vor contribui efectiv 
la perfecționarea întregii vieți eco
nomico-sociale.

posibilitatea ca populația să benefi
cieze în măsură tot mai mare de 
avantajele confortului urban. Pentru 
că densitatea asigură concentrarea 
construcțiilor pe o suprafață re- 
strînsă, micșorarea distanțelor între 
locul de muncă și locuință, dezvol
tarea unei echipări tehnico-edilitare 
corespunzătoare, dispunerea echili
brată a dotărilor cultural-sociale, de 
învățămînt, comerciale și de prestări 
servicii cu aceleași eforturi finan
ciare.

Efectul concret al creșterii densi

tății se va regăsi în numeioase do
tări de care va putea beneficia popu
lația. De pildă, în cele 9 localități 
urbane ale județului (7 existente și 
două în devenire) se vor realiza pină 
în 1980 peste 70 km de rețele de ali
mentare cu apă (al căror debit va 
spori cu 560 1/sec) și 77 km de re
țele de canalizare. Iar capacitatea de 
epurare a apelor uzate va crește cu 
peste 500 1/sec. De asemenea, se va 
crea posibilitatea alimentării cu căl
dură din surse centralizate a tuturor 
localităților urbane din județ.

Limitarea extinderii localităților 
pe orizontală a impus, totodată, con
centrarea obiectivelor industriale pe 
platforme mari, situate în apropierea 
cartierelor de locuințe, ceea ce nece
sită, de asemenea, sistematizarea ar
terelor și intersecțiilor de circulație, 
astfel incit traficul rutier, din ce în 
ce mai intens, să se poată desfășura 
în condiții normale. Odată cu aceasta

Lugojul este un centru cu tradiție al industriei ușoare. Sute de mii dc articole textile sînt produse aici în fiecare 
an. în fotografie — aspect din secția țesătorie a întreprinderii textile din Lugoj Foto : S. Cristian
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PRODUCȚIA ANULUI VIITOR
Cea mai bană pregătire—îndeplinirea exemplară 

a planului pe acest an

Acum, după ce a ieșit la pen
sie, doctorul in științe farma
ceutice Ștefan Keller, din Piatra 
Neamț, are o preocupare pe cit 
de utilă pentru sănătate, pe atit 
de plăcută și recreativă : dru
meția. Debutul l-a făcut in vara 
acestui an, străbătind pe jos un 
drum lung, care a cuprins, intre 
altele, popasurile Bicaz, Lacul 
Roșu, Gheorgheni. Miercurea- 
Ciuc, munții Harghitei.

In prezent, temerarul drumeț 
se pregătește să pornească, tot 
pe jos, intr-un turneu care in
clude intregul traseu al frontie
relor țării noastre cu plecare, și 
sosire din orașul Giurgiu. Călă
toria se va incheia in preajma 
centenarului independenței. Nu 
ne rămine decit să-i dorim 
„drum bun".

Trei
înaripate 
medaliate

Dacă am adapta calendarul la vo
lumul producției turnătoriei de la 
întreprinderea constructoare de ma
șini „Unirea" din Cluj-Napoca, 
ne-am afla, acum, pe la mijlocul 
lunii februarie a anului viitor. Co
lectivul acestei secții de bază a tre
cut pragul Anului nou de circa două 
luni de zile, iar de atunci și pînă 
acum a realizat peste 700 de tone de 
piese turnate, necesare producției de 
mașini textile programate a fi livra
te beneficiarilor în primul trimestru 
al anului 1977. Prin luna ianuarie se 
află cu producția și unele formații 
de lucru din sfera prelucrărilor me
canice. Această hărnicie a turnători
lor este legată de ciclul de fabricație 
a mașinilor textile : fără un aseme
nea decalaj între secții nu poate fi 
realizată producția, nu pot fi ono
rate contractele.

Se știe că buna pregătire a pro
ducției anului viitor este condiționa
tă de îndeplinirea planului produc
ției anului acesta la toate sortimen
tele, de realizarea contractelor eco
nomice la termene sau înaintea lor. 
In cazul întreprinderii „Unirea", con
tractele cu beneficiarii interni la 
mașini și utilaje textile, care re
prezintă o bună parte din volumul 
producției, vor fi onorate în întregi
me, chiar suplimentate. La export se 
prelimină o depășire de cel puțin 1,8 
milioane lei valută.

Așadar, pregătirile pentru pro
ducția anului viitor — care va fi 
mai mare cu 18,5 la sută față de pre
liminările pe acest an și cu un grad 
de înnoire de peste 28,7 la sută — 
sint avansate, mărturie fiind volu
mul de „.producție realizat în contul 
anului viitor la turnătorie și prelu
crări. La această'a contribuit și fap
tul'că, lâ această dată, întreaga pro
ducție de utilaj textil este contrac
tată cu beneficiarii interni, iar cea 
pentru export este în curs de per
fectare. Astfel — după cum ne 
informa tovarășul Gheorghe Mercea, 
șeful biroului de planificare — s-a 
putut trece din vreme la întocmirea 
documentației și lansarea în fabri
cație a producției din primul trimes
tru, la defalcarea sarcinilor de plan 
pe secții, ateliere, formații de lucru. 
A fost intensificată acțiunea de apro
vizionare cu materii prime și ma
teriale pentru această perioadă.

— O atenție deosebită, ne spunea 
tov. ing. Szabo Francisc, directorul 
tehnic al întreprinderii, acordăm 
traducerii în viață a indicațiilor con
ducerii partidului cu privire la în
cărcarea la întreaga capacitate a ma
șinilor și utilajelor din dotare a su
prafețelor de producție. S-a trecut la 
aplatizarea vlrfurilor de încărca
re a utilajelor, prin aplicarea 
unor noi tehnologii, care să per
mită sporirea volumului de pro
ducție pe mașinile pină acum mai 
puțin solicitate. Aceasta, cu atît mai 
mult cu cit în 1977, peste 90 la sută 
din sporul de producție va trebui 
realizat pe seama creșterii produc
tivității muncii. Totodată, ținînd sea
ma de gradul ridicat de înnoire și 
modernizare a produselor pe care 
trebuie să-1 realizăm, în spiritul 
sarcinilor stabilite de plenara C.C. 
al P.C.R., au fost luate în discuție 
toate sortimentele, în vederea exa
minării posibilităților de diminuare 
a greutății acestora și de sporire a 
randamentului, în sensul reducerii 
consumului de materii prime și ma
teriale, înlocuirii unor repere din 

se trece la modernizarea și renova
rea fondului existent de locuințe, 
pentru ridicarea confortului la nive
lul cerințelor anilor viitori. Alte îm
bunătățiri care se vor produce în 
viața orașelor prin sistematizare se 
referă la protecția localităților de 
inundații, la creșterea calității me
diului ambiant etc. Intre altele, se 
vor executa lucrări de regularizare a 
Șiretului și de realizare a lacului de 
acumulare Galbeni.

In actualul cincinal, orașele din 
județul Bacău vor beneficia de un 
mare volum de construcții social- 
culturale. Pînă în 1980, urmează să 
realizăm peste 19 000 de apartamente; 
7 800 de locuri în creșe și grădinițe, 
circa 300 săli de clasă cu peste 1 400 
de locuri în atelierele școlare, 10 săli 
de gimnastică. 500 de locuri în spi
tale cu policlinici. 4 dispensare, 3 ci
nematografe. peste 15 000 mp de spa
ții pentru servicii, săli, terenuri de 
sport și altele.

Acestea sînt numai cîteva din trans
formările economico-sociale pe care 
Ie vor cunoaște orașele județului 
Bacău în actualul cincinal. Cu sigu
ranță însă că prefacerile înnoitoare 
pe care sistematizarea le va aduce 
în viața orașelor băcăuane vor fi 
mult mai ample, mai profunde, da
torită abnegației cu care locuitorii 
județului muncesc pentru realizarea 
sarcinilor ce Ie revin din hotăririle 
Congresului al XI-lea al partidului.

Ștefan CROITORU
prim-vicepreședinte
al Comitetului executiv
al Consiliului popular județean 
Bacâu 

metal cu alte materiale mai puțin 
costisitoare, precum și diminuării 
importurilor. Organizația noastră de 
partid a intreprins o seamă de ac
țiuni politice de masă pentru atra
gerea întregului colectiv la reali
zarea acestor sarcini de partid.

La întreprinderea constructoare de 
mașini pentru industria ușoară „Me
talul roșu" se prelimină pe acest an 
depășirea planului producției glo
bale și marfă, dar și o restanță la 
producția fizică de circa 400 tone de 
utilaje. Este vorba, în principal, de 
instalații de vopsit sub presiune și

Două întreprinderi clujene 
fală în față

de vopsit sculuri și altele, ce vor fi 
trecute în mod obligatoriu în sar
cina anului viitor și care vor tre
bui realizate în primul rind. In afa
ră de aceasta, acum se depun efor
turi pentru onorarea unor contracte 
la zi și restante, astfel că timpul 
afectat pregătirilor pentru producția 
anului viitor este ocupat în bună 
măsură de aceste aglomerări.

La sfîrșitul lunii trecute, consiliul 
oamenilor muncii a analizat stadiul 
pregătirilor pentru producția anului 
1977. La acea dată erau încă nesem
nate contracte pentru utilaje, de către 
beneficiarii interni, în valoare de a- 
proape 35 milioane lei și neexpedia
te încă la beneficiari pentru semnare 
în valoare de 34 milioane lei. Cu 
acest prîlfej S-a constatat că graficul 
director întocmit pentru producția 
anului viitor prezintă o seamă de 
necorelări. De pildă, au fost progra
mate a fi realizate în trimestrul I, 
printre altele, 3 aparate de vopsit 
fire, dar documentația pentru aces
tea era prevăzută a fi predată la 30 
ianuarie, aceea a SDV-urilor, la 28 
februarie. E lesne de înțeles că, în 
acest caz, nu poate fi vorba de o 
pregătire corespunzătoare, in raport 
cu ciclul de fabricație. Cu întîrziere

Recurs 
la un răspuns
Redăm în întregime 

o scrisoare sosită la 
redacție de la dr. I. 
Micuț, din Curtea de 
Argeș, vechi corespon
dent voluntar al zia
rului nostru. „In nr. 
10 650 din 16 noiembrie 
1976, la această rubri
că, „Scînteia" a publi
cat, sub titlul „Recep
tivitate", un răspuns 
din care rezulta că 
problema preschimbă
rii buteliilor de aragaz 
ar fi căpătat, în sfîr
șit, o fericită rezolva
re. Dar lucrurile nu 
stau așa cum între
prinderea pentru li
vrarea produselor pe
troliere Pitești a co
municat Ziarului. Ade
vărul este că unele ne
ajunsuri au fost înlo
cuite cu altele. Astfel, 
de la 1 noiembrie a.c. 
funcționează in piața 
orașului nostru un bi
rou, unde cîțiva an
gajați fac înscrieri 
pentru preschimbarea 
buteliilor la domiciliul 
solicitanților. Dacă în 
primele zile de la re
glementare, cetățenii 
primeau acasă bute
liile după 24—48 ore 
de Ia comandă, acest 
interval se dilată pe zi 
ce trece, devenind a- 
cum de circa două 
săptămini de la în
scriere pînă în ziua 
programată pentru pre
schimbare : durata
crește însă mereu, iar 
data programată devi
ne din ce în ce mai 
nesigură... Cetățenii 
așteaptă zadarnic să 
le vină acasă buteliile 
în zilele stabilite, 
chiar dacă centrul a 
fost și va fi dotat cu 
mașini în plus.

Un alt neajuns este 
că la biroul de înscrie
re cetățenii așteaptă 
ore întregi afară, în 
frig, de la ora 5 di
mineața pînă la amia
ză, pentru a le veni 
rîndul. Pe de altă par
te, cei mai mulți ce
tățeni sînt plecați di
mineața la lucru și nu 
sînt găsiți acasă de oa
menii centrului de 
distribuire, care se 
mulțumesc .să lase un 
bilet în ușă : „V-am 
căutat cu butelia", con- 

siderînd obligația înde
plinită. Persoanele in 
cauză urmează să facă 
din nou coadă la în
scriere pentru a fi re- 
programate peste alte... 
două săptămîni.

Zilnic se văd de că
tre vecinii centrului 
intrînd în curtea aces
tuia mașini mici cu 
care se iau butelii fără 
nici o înscriere... Toa
te acestea denotă că 
totuși nu există o re
ceptivitate pentru ser
virea cetățeanului, fără 
pierdere de timp, fără 
nervi și fără diverse 
impedimente care cre
ează confuzii și ne
mulțumiri. Și, mai a- 
les, fără tendința de 
a se induce în eroare 
ziarul, care se bucură 
de atîta prestigiu în 
rîndul maselor de ci
titori".

Observațiile autoru
lui sînt demne de luat 
în seamă, fapt pentru 
care solicităm preci
zări și măsuri cores
punzătoare din partea 
conducerii întreprin
derii vizate. Nu de 
alta, dar să nu ne îm
bătăm cu apă de tran
dafiri.

La compresoare 
s-a înfrânat 

ordinea
Trimisă în numele 

unui colectiv de mun
citori, o scrisoare so
sită la redacția noastră 
semnala că la sectorul 
de compresoare al sec
ției mecanică mijlocie 
și ușoară din cadrul 
întreprinderii de con
strucții de mașini Re
șița, ordinea și disci
plina nu sînt la ele a- 
casă. Asistența tehnică 
în schimburile al II-)ea 
și al III-lea este ca și 
inexistentă ; subingi- 
nerul Marius Toma 
merge înainte și în 
timpul programului 
„pentru a se ospăta cu 
o țuiculiță sau o bere 
la complexul „Nero" 
ori la restaurantul 
„Mureșul", după care, 
„obosit", se închide 
ore întregi în birou ; 
unii muncitori dorm în 
timpul programului" 
etc. Și, în general vor
bind. se subliniază în 
scrisoare, „în sectorul

erau programate și documentațiile 
pentru mașini de încleiat și alte uti
laje.

Față de acum o lună, în prezent 
situația pregătirii producției din a- 
nul viitor la întreprinderea „Meta
lul roșu" s-a mai ameliorat.

— în urma măsurilor hotărîte de 
către comitetul de partid și consiliul 
oamenilor muncii, ne spunea tova
rășul Alexandru Pop, secretar al co
mitetului de partid, elaborarea con
tractelor restante a fost încheiată, 
multe din ele s-au întors semnate de 
beneficiarii interni. A fost reanalizat 
graficul director. în sensul corelării 
producției cu documentația de exe
cuție. In acest scop a fost întărit 
compartimentul de lansare a pro
ducției, s-a intervenit energic pen
tru asigurarea bazei materiale de 
producție în primul trimestru. Ac
ționăm, în continuare, pentru asigu
rarea încărcării corespunzătoare a 
mașinilor și utilajelor din dotare, la 
nivelul stabilit prin plan. Reducerea 
consumurilor de materii prime și 
materiale, gospodărirea rațională a 
acestora fac parte integrantă din 
preocupările pentru crearea condiții
lor propice realizării planului pe 
1977. Sarcinile de plan au fost de
falcate pe secții, ateliere, pe forma
ții de lucru.

Ne-am oprit, în cadrul anchetei 
noastre, numai la două unități in
dustriale clujene. Problema pregăti
rii producției pe anul 1977, a reali
zării și desfacerii acesteia a fost 
analizată recent de Comitetul mu
nicipal de partid Cluj-Napoca, stabi- 
lindu-se o seamă de măsuri privind 
accelerarea acestor pregătiri, mai a- 

: leș ■ acolo unde acestea sînt mai 
întîrziate și unde se mai ridică o 

... seamă..de probleme ..de rezolvat. Este 
necesar însă ca măsurile stabilite să 
fie aplicate cu cea mai mare răspun
dere, astfel ca din primele zile ale 
anului 1977 să se lucreze cu întreaga 
capacitate în toate unitățile indus
triale. ca planul să se realizeze rit
mic, la toți indicatorii.

Alexandru MUREȘAN 
corespondentul „Scinteii"

Tudose Mitran din Craiova, de 
profesie maistru, are o pa
siune : creșterea păsărilor exo
tice. Auzind că la București se 
organizează „Expoziția interna
țională de păsări exotice cintă- 
toare și de decor", maistrul cra- 
iovean s-a înscris și el pe lista 
participanților. Idee inspirată, 
întrucit frumoasele lui păsări 
cîntătoare au „îneîntat" pe toa
tă lumea, obținînd premiul I și 
trei medalii de aur.

P.S. Cele trei înaripate me
daliate : un pescăruș japonez, o 
pasăre australiană și un canar 
alb.

Vagonul 
hoinar...

In ziua de 29 mat semnalam 
la rubrica noastră că un „vagon 
hoinar" ajunsese la Întreprinde
rea de rulmenți din Birlad. în
cărcat cu 42 de tone de oțel. Și 
mal scriam atunci că din docu
mente nu se putea „ghici" nici 
expeditorul, nici destinatarul. In 
urma apariției faptului divers, 
au început investigații pentru a 
se descoperi „andrisantul necu
noscut". Dună o jumătate de an, 
iată că destinatarul a fost — in 
sfirșit — găsit. La 25 noiembrie, 
cele 42 de tone de oțel au fost 
încărcate in vagonul 315364000330, 
cu destinația Întreprinderea de 
țevi Roman. Ne place să cre
dem că noul vagon va fi avut 
mai mult noroc decit confratele 
lui de astă-primăvară.

Doftoroaia 
lecuită

Ea umbla 
desagă in 
chipurile, 
boală. A

nostru disciplina se în
răutățește, fluctuația 
este la ea acasă, plea
că fiecare cînd vrea și 
lucră fiecare cit poate", 

în răspunsul său. 
Consiliul județean al 
sindicatelor Caraș-Se- 
verin subliniază că, 
din discuțiile purtate 
cu mai mulți munci
tori, ingineri și tehni
cieni, cu organizațiile 
de partid și sindicat, a 
reieșit că în sectorul 
de compresoare nu se 
folosesc integral cele 
8 ore de lucru, mai a- 
Ies în schimburile al 
II-lea și al III-lea, co
eficientul de rebut este 
destul de ridicat etc. 
De această situație se 
face vinovat și subin- 
ginerul Toma Marius. 
în răspuns se preci
zează că pentru reme
dierea celor de mai 
sus s-au luat următoa
rele măsuri : în adu
nările de dare de sea
mă ale grupelor sin
dicale se analizează cu 
simț de răspundere 
toate aspectele nega
tive din acest sector ; 
s-a procedat la o nouă 
repartizare a cadrelor 
tehnico-inginerești pe 
cele trei schimburi, 
spre a se putea asi
gura o asistență teh
nică corespunzătoare, 
îndeosebi în schimbu
rile al doilea și al trei
lea ; subinginerul M. 
Toma a fost repartizat 
să lucreze în alt sec
tor, pentru a putea fi 
în supravegherea con
ducerii secției și i s-a 
atras atenția că dacă 
mai dă dovadă de in
disciplină, va fi sanc
ționat. Pentru ca or
ganele de partid și de 
sindicat să cunoască 
modul de desfășurare 
a activității în schim
burile la care ne-am 
referit, membrii comi
tetelor de partid și 
sindicat au fost repar
tizați să lucreze și în 
aceste schimburi.

Măsurile luate și al
tele ce se vor iniția 
pe parcurs vor asigura 
ca și la compresoare 
ordinea și disciplina 
să fie, potrivit expre
siei din scrisoare, la 
ele acasă.

Neculai ROȘCA

I
I
I
I

I
I
I

I
I
I
I
I
I

A fost întrerupt de miliție 
turneul doftoroaiei Matefi Ilea
na din Tg. Mureș, 
din sat în sat cu o 
spate. în care avea, 
leacuri pentru orice
fost surprinsă în flagrant în sa
tul Ciurila (Cluj), în timp ce a- 
plica un „tratament" garantat. 
Noroc că a fost oprită Ia timn, 
pentru că bietul om ar fi pățit 
ce-au pățit alte două credule 
înaintea lui. care au trebuit să 
fie transportate de urgență la 
spital, fiind cu greu salvate. Nu
mai pe doftoroaie n-o mai „sal
vează" acum nimeni de la răs
pundere.

Un escroc...
amabil

De 
un

Și
nu

Lui I.A. i se făcuse sete. In- 
trind intr-un local, s-a tot uitat 
in dreapta și-n stingă, doar-doar 
o zări vretln amic cu care sâ 
stea la un pahar de vorbă, 
la o masă i-a zimbit amabil 
individ. LA. s-a dus la el 
și-a deschis buzunarul.

— Văd că ai bani, vericule, 
glumă ! — i-a spus individul.

— Am, de ce să nu am ? Bea 
cit vrei, că eu fac cinste. Am 
opt miare la mine.

Auzindu-l, individul a făcut 
ochii mari și a devenit din ce 
in ce mai atent cu buzunarul lui 
LA. Nu înainte de a-i turna 
pahar după pahar, pină l-a fă
cut să cadă sub masă. Apoi, i-a 
luat banii și a dispărut. Spre no
rocul celui buzunărit, individul 
a fost foarte repede prins de mi
liție, inainte de a se apuca să 
facă și el vreo... cinste. Era un 
oarecare F. Dezso, fără ocupa
ție. Adică nu. Se „ocupa" toc
mai cu asemenea... escrocherii.

Nu s-a 
învătat» 
minte

Ion Lupu, de la I.T.A. Brașov, 
a fost nu de mult sancționat de 
către miliție pentru abateri de 
la legea circulației. Sancțiunea 
trebuia să constituie un sever 
avertisment atît pentru șofer cit 
și pentru unitatea la care lu
crează. Dar n-a fost așa. Zilele 
trecute, din cauza aceluiași șo
fer, pe șoseaua Brașov—Rîșnov 
s-a produs un accident de cir
culație grav. încercînd să depă
șească mai multe autocamioane 
fără să se asigure, I.L. era 
gata-gata să se lovească de un 
autobuz care venea din sens 
opus, plin cu pasageri. Ne
voit să facă o manevră brus
că. în ultimul moment, I.L. a 
incomodat și derutat pe șoferii 
a două autocamioane, care în
cercau să facă loc autobuzului. 
Acestea s-au ciocnit violent, 
provocînd rănirea gravă a unui 
pasager și importante pagube 
materiale. Deși vinovat, I.L. a 
părăsit grabnic locul accidentu-

Rubrică realizată de
Peîre POPA
cu sprijinul corespondenților 
„Scinteii"
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Ministrul petrolului și chi
miei al Indiei, p^^teie părții 
indiene în Comisia mixtă guverna
mentală de cooperare economică, 
științifică și tehnică, K. D. Mala- 
viya, a sosit la București pentru a 
participa la lucrările celei de-a IlI-a 
sesiuni a comisiei. La sosire, pe ae
roportul Otopeni, oaspetele a fost 
întîmpinat de Neculai Agachi, mi
nistrul industriei metalurgice, pre
ședintele părții române in comisie, 
de alte persoane oficiale. Au fost de 
față S. L. Kaul, ambasadorul Indiei 
la București, membri ai ambasadei.

Ministrul trezoreriei Ita
liei, Gaetano Stammati, care, la in
vitația ministrului finanțelor, face o 
vizită în țara noastră a sosit ieri în 
Capitală. Pe aeroportul Otopeni, oas
petele a fost salutat de Florea Dumi
trescu, ministrul finanțelor, Vasile 
Voloșeniuc, președintele Băncii Ro
mâne de Comerț Exterior, de alte 
persoane oficiale. Au fost prezenți 
Ernesto Mario Bolasco, ambasadorul 
Italiei la 
basadei.

Cu 
nale a 
în cadrul 
cedoneană de la Facultatea de 
logic și istorie a Universității 
Craiova ieri a avut loc o seară 
turală.
decanul facultății, și Vladimir Sta- 
nimirovic, prim-secretar al Am
basadei R. S. F. Iugoslavia la Bucu
rești. au vorbit despre însem
nătatea evenimentului sărbătorit, 
despre succesele repurtate de po
poarele din țara vecină și prietenă 
în edificarea noii orînduiri sociale, 
despre legăturile statornicite de-a 
lungul anilor pe multiple planuri în
tre Partidul Comunist Român și 
Uniunea Comuniștilor din Iugosla
via, între cele două țări. în conti
nuare, Docika Todorovska, lector de 
limba macedoneană, a prezentat as
pecte din viața culturală iugoslavă, 
lectorul universitar Adriana Uliu a 
împărtășit impresii din Macedonia, 
iar un grup de studenți craioveni au 
susținut un recital de versuri din 
creația poeților iugoslavi. Manifesta
rea a fost încheiată cu o gală de fil
me documentare despre R. S. F. Iu
goslavia.

poarele din Asia și Africa, repre
zentanți ai Ministerului Afacerilor 
Externe, Consiliului Culturii și Edu
cației Socialiste, studenți din Repu
blica Centrafricană care învață la 
București, oameni de artă și cultură, 
un numeros public. Au fost de față 
Antoine Kezza, ambasadorul Repu
blicii Centrafricane la București, alți 
membri ai ambasadei.

București, membri ai am-

prilejul Zilei națio- 
R. S. F. Iugoslavia, 
lectoratului de limbă ma

fii o- 
din 

cui- 
Prof. dr. Ion Trăistaru,

Decada învățămîntului 
tehnico-profesional sovietic, 
în cadrul planului de colaborare 
dintre A.R.L.U.S. și Asociația de prie
tenie sovieto-română, luni dimineață 
au fost inaugurate la București ma
nifestările prilejuite de Decada 
învățămîntului tehnico-profesional 
sovietic în țara noastră. La liceul 
„Nicolae Bălcescu" a avut loc cu 
acest prilej vernisajul expoziției in
titulate „Realizări tehnico-aplicative 
ale liceelor industriale din R. S. S. 
Letonă". Au rostit alocuțiuni Luiza 
Răican, directoarea 
Niculae, secretar 
rul Educației 
V. I. Konkin, 
Consiliului de 
țămîntul 
U.R.S.S.

Au fost 
prorector 
Gheorghiu", 
Consiliului general A.R.L.U.S., cadre 
didactice, elevi. Au participat, de a- 
semenea, B. I. Minacov, ministru 
consilier al Ambasadei U.R.S.S. la 
București, alți membri ai ambasa
dei. în continuare, B. S. Kvaci, șeful 
Direcției regionale Moscova pentru 
învățămînt tehnico-profesional, a 
prezentat expunerea „Forme și me
tode de organizare a activității edu
cative în rindurile elevilor școlilor 
profesionale din U.R.S.S."

liceului, Iosif 
stat la Ministe- 
învățămîntului, 

vicepreședinte al 
stat pentru învă- 

tehnico-profesional din

de 
Și

de față Florin 
al Academiei 

membru al

Balaure, 
..Ștefan 
biroului

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU |
Președintele Republicii Socialiste România Sărbătoarea națională

Cu prilejul Zilei naționale 
a Republicii Centrafricane, 
Institutul român pentru relațiile cul
turale cu străinătatea a organizat, 
luni după-amiază, în Capitală o ma
nifestare culturală. Au participat 
membri ai conducerii I.R.R.C.S., 
Ligii române de prietenie cu po-

O delegație a Crucii
Roșii suedeze, formatâ dln
Matts 
Inger 
Stroh, 
între 
pentru schimb de experiență în țara 
noastră, la invitația Consiliului Na
țional al Societății de Cruce Roșie 
din Republica Socialistă România. 
Delegația s-a întilnit cu președintele 
Crucii Roșii Române, general-colonel 
Mihai Burcă, cu care a avut un 
schimb de opinii cu privire la dez
voltarea colaborării dintre cele două 
organizații, precum și asupra unor 
aspecte ale mișcării internaționale 
de Cruce Roșie. în timpul șederii în 
țara noastră, delegația suedeză a vi
zitat obiective economice, de sănăta
te și social-culturale și a avut con
vorbiri cu membri ai comisiilor de 
Cruce Roșie din municipiul Bucu
rești și din județele Brașov și Sibiu.

Bergom Larsson, președinte, 
Iindquist, vicepreședinte, Olof 
secretar general, a efectuat, 
24 și 29 noiembrie, o vizită

Președintele Marii Adunări Națio
nale a Republicii Socialiste România, 
Nicolae Giosan. a adresat o tele
gramă de felicitare președintelui A- 
dunării Republicii Socialiste Federa
tive Iugoslavia, Kiro Gligorov, cu 
prilejul Zilei naționale a acestei țări.

★
Ministrul afacerilor externe al Re

publicii Socialiste România. George 
Micovescu, a trimis o telegramă de 
felicitare ministrului afacerilor ex
terne și cooperării, Michel Alladaye, 
cu ocazia Zilei naționale a Republi
cii Populare Benin.

★
Ministrul afacerilor externe al Re

publicii Socialiste România, George 
Macovescu, a adresat o telegramă de 
felicitare ministrului afacerilor ex
terne al Republicii Populare Alba
nia, Nesti Nașe, cu prilejul celei de-a 
XXXII-a aniversări a eliberării Al
baniei.

„Zilele artei teatrale din 
Republica Democrată Ger
ma nă“ laș* a avut 'oc’ iuni 
seara, deschiderea festivă a Zilelor 
artei teatrale din Republica Demo
crată Germană în țara noastră, ma
nifestare care se înscrie pe linia bu
nelor relații culturale existente în
tre România și R.D.G. Momentul 
inaugural a fost marcat prin pre
zentarea, pe scena Naționalului ie
șean, a piesei „Domnul Puntila și 
sluga sa Matti" de Bertolt Brecht, 
în interpretarea Teatrului „Berli
ner Ensemble". Au asistat Ion Ili
escu, prim-secretar al Comitetului 
județean Iași al P.C.R., președintele 
consiliului popular județean, Ion 
Dodu Bălan, vicepreședinte al Con
siliului Culturii și Educației Socia
liste, precum și o delegație de oa
meni de teatru din R.D.G., condusă 
de Siegfried Wagner, adjunct al 
ministrului culturii, reprezentanți 
ai Ambasadei R.D.G. la București, 

în cadrul acelorași manifestări, 
Teatrul „Ion Vasilescu" a prezentat, 
luni seara, pe scena Teatrului „Ion 
Creangă" din Capitală, un spectacol 
în premieră cu piesa „Adarn și Eva“ 
de Rudi Strahl.

★
a Teatrului „Con- 
din Capitală, sub 
Culturii și Educa-

în sala Savoy 
stantin Tănase" 
egida Consiliului 
ției Socialiste, luni seara a avut loc 
concertul de gală susținut de forma
ția de muzică ușoară „Los Van Van“ 
din Republica Cuba, cu concursul 
solistei Ela Calvo. La concert au a- 
sistat reprezentanți ai Consiliului 
Culturii și Educației Socialiste, ai 
Ministerului Afacerilor Externe, oa
meni de artă și cultură, un numeros 
public. Au fost prezenți dr. Humber
to Castello, ambasadorul Republicii 
Cuba la București, alți membri ai 
corpului diplomatic.

în numele guvernului și al poporului Republicii Surinam, vă mulțumesc 
pentru felicitările și bunele urări transmise cu ocazia primei aniversări a 
proclamării independenței țării noastre.

JOHAN FERRIER
Președintele Republicii Surinam

tv
PROGRAMUL I

pauză : Tragerea 
ADAS.

18,35 Lecții TV pentru 
agricultură.

19.00 Telecronică pentru 
19,20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal.
20,0'0 Să muncim și să

de amortizare

lucrătorii din

pionieri.

a Republicii Populare Albania
Tovarășului ENVER HODJA

Prim-secretar al Comitetului Central al Partidului Muncii din Albania

Tovarășului HADJI LLESHI
Președintele Prezidiului Adunării Populare 

a Republicii Populare Albania

10,00 Teleșcoală.
11,00 Film artistic ; „Sutjeska" — pro

ducție a studiourilor iugoslave. 
Premiul special al juriului — Mos
cova 1973.

13,05 Melodii șl interpret!.
13,25 Telex.
13.30 închiderea programului.
16,00 Teleșcoală.
16.30
17,00
17,05

trăim In chip 
comunist. Tinerii de la „Dacia".

20,25 Seară de teatru : „Fata fără zes- 
Premle-tre“ de A. N. Ostrovski, 

ră TV.
22,15 Farmecul muzicii.
22,50 Telejurnal

PROGRAMUL II

Tovarășului MEHMET SHEHU
Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Albania

Curs de limba engleză.
Telex.
Baschet masculin : Steaua — 
namo București (derbiul campio
natului național). Transmisiune di
rectă de la sala Floreasca. în

Di-

20,00
20.30
20,50
20,55

21,15

Bijuteril muzicale. 
Legendele Bicazulul. 
Telex.
Conștiința socialistă în 
Reportaj.
Ferestre deschise spre 
„Omul și tundra" — i 
studiourilor finlandeze.

acțiune.

lume — 
producție a

luna
între 11—20, vremea va fi rece, În

deosebi în regiunile din nordul țării. 
Cerul va fi variabil, Iar ninsorile vor 
avea un caracter local. In unele zile, 
dimineața se va produce ceață. Vîntul 
va sufla slab pînă la moderat. Tem
peraturile minime vor oscila între mi
nus 9 și plus 1 grad, local mai coborîte 
în depresiunile din estul Transilvaniei, 
iar cele maxime între minus 4 șl plus 
6 grade.

Sărbătorirea celei de-a XXXII-a aniversări a Zilei eliberării Albaniei ne 
oferă plăcutul prilej de a vă adresa dumneavoastră, Comitetului Central al 
Partidului Muncii din Albania, Prezidiului Adunării Populare, Consiliului de 
Miniștri al Republicii Populare Albania și poporului frate albanez cele mai 
calde felicitări.

Exprimînd urările noastre de succese în înfăptuirea programului de edifi
care a noii societăți pe pămîntul albanez, reafirmăm convingerea noastră că 
dezvoltarea multilaterală a României și Albaniei oferă posibilități tot mai 
largi de extindere și adîncire a colaborării celor două țări pe tărîm politic, 
economic, tehnico-științific, cultural și în alte domenii, spre binele popoarelor 
român și albanez, în interesul cauzei socialismului și păcii.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general 

al Partidului Comunist Român, 
Președintele 

Republicii Socialiste România

MANEA MANESCU
Prim-ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România

în luna decembrie, temperaturile 
oscila în jurul valorilor normale în 
mai mare parte a țării. Deși cantitățile 
de precipitații din primele două de
cade vor fi mai reduse, totuși regimul 
lor pe întreaga lună va fi obișnuit, 
exceptînd sud-estul țării, unde vor 
depăși valorile normale. în ansamblu, 
precipitațiile vor fi îndeosebi sub formă 
de ninsoare.

în prima decadă, cerul va fi variabil 
și, local, dimineața șl seara se va pro
duce ceață. Precipitațiile vor fi reduse 
cantitativ șl vor fi îndeosebi sub formă 
de lapoviță și ploaie. Vîntul va pre
domina din sectorul vestic, la început, 
și apoi din est șl nord-est, atingînd 
20—40 kilometri pe oră. Temperaturile 
minime vor fi cuprinse Intre minus 6 și 
plus 4 grade, local mai coborîte în nor
dul țării, iar maximele între minus 2 șl 
plus 8 grade.

vor 
cea

în ultima decadă vremea se va în
călzi ușor, mai ales în a doua parte 
a intervalului. Cerul va fi mal mult 
noros și vor cădea precipitații locale, 
atît sub formă de ninsoare, cît și de 
ploaie. Izolat se va semnala polei. 
Vîntul va predomina din sectorul sudic 
cu 20—30 kilometri pe oră, cu intensi
ficări în unele zile. Temperaturile mi
nime vor fi cuprinse între minus 8 șl 
plus 2 grade, iar maximele între minus 
2 șl plus 8 grade. (Agerpres).

* *

înnoiri la

Timpul probabil pentru zilele de 1, 2 
3 decembrie. în țară : Vreme relativ 
caldă, mai ales la începutul intervalu
lui. înnorări mai accentuate se vor 
produce în Banat, Crișana, Transilva
nia, Maramureș și Moldova, unde vor 
cădea precipitații locale, mai ales sub 
formă de ploaie și burniță. în rest, 
ploi izolate. Vînt moderat, pînă la 30— 
40 km/oră, îndeosebi în nordul țării,

precum și în zonele de munte. Tem
peraturile minime vor fi cuprinse în
tre minus 4 și 6 grade, izolat mai cobo
rîte în depresiuni, iar maximele între 
2 și 12 grade, local mai ridicate. Local 
se va semnala ceață. în București : 
Vreme relativ caldă, mai ales la înce
putul intervalului. Cerul va fi variabil, 
favorabil ploii slabe. Ceață dimineața 
și seara.

O SPORT O SPORT 0 SPORT @ SPORT O SPORT 0 SPORT • SPORT • SPORT

BASCHET
teatre

TRAGEREA IA SORȚI
1N CUPELE EUROPENE

(Urmare din pag. 1)

La Miinchen a avut ioc tragerea 
la sorți a grupelor sferturilor de fi
nală din cadrul competițiilor euro
pene intercluburi de baschet, fază 
în care sînt calificate și trei echipe 
românești.

în „Cupa campionilor europeni" — 
feminin, echipa I.E.F.S. București a 
fost repartizată în prima grupă, ală
turi de formațiile Geas Sesto San 
Giovanni (Italia), Sparta Praga și 
Akademik Sofia. în primul joc, la 
13 ianuarie 1977, baschetbalistele ro
mânce vor intilni în deplasare for
mația Sparta Praga. în „Cupa cupe
lor" — masculin, Steaua București a 
rost repartizată în grupa B, alături 

echipele Juventud Badalona 
(Spania), A.S. Villeurbanne (Franța) 
și Forst Cantu (Italia). Echipa 
Steaua va susține primul meci pe 
teren propriu, la 12 ianuarie, cu 
formația italiană Forst Cantu. In 
sfîrșit, în „Cupa Liliana Ronchetti" 
echipa feminină Rapid București va 
juca in grupa C, împreună cu for
mațiile C.S. Toulon (Franța) și 
Spartak Leningrad. In primul joc, la 
12 ianuarie, baschetbalistele românce 
vor juca în deplasare cu eempa 
S.C. Toulon.

★
Ieri, în sala sporturilor Floreasca, 

în etapa a V-a a turului secund al 
campionatului masculin de baschet, 
s-au întilnit echipele Dinamo și 
Steaua. Dinamoviștii au obținut vic
toria cu scorul de 85—72 (40—41).

Astăzi, de la ora 17, în aceeași sală 
are loc o nouă partidă Steaua — Di
namo.

în cîteva rînduri
• Turneul de handbal de la Tbilisi 

s-a încheiat aseară odată cu desfășu
rarea ultimelor două meciuri. Iată 
rezultatele înregistrate : U.R.S.S. — 
R. D. Germană 24—21 (16—8) ; Polo
nia — România 28—18 (12—7). Tur
neul a fost cîștigat de echipa U.R.S.S. 
Selecționata României s-a clasat pe 
locul al patrulea.

• S-a încheiat în sala sporturilor 
din Baia Mare turneul internațional 
de handbal masculin dotat cu „Cupa 
Minaur" la care au participat ca in
vitate echipele S. C. Empor Rostock 
(R.D.G.), R. K. Zelezniciar Niș 
(R.S.F. Iugoslavia) și Spartakus-Bu-

- dapeșta. Trofeul a fost cucerit de 
handbaliștii de la Minaur Baia Mare, 
care au cîștigat toate meciurile. S-au 
înregistrat următoarele rezultate : 
Empor — Spartakus 23—22 (12—12). 
Minaur — Zelezniciar 28—20 
Empor-Zelezniciar 15—20

nici nu așteaptă răspuns. întrebarea 
la. care trebuie să. răspundă forul de, 
specialitate ■ — și- trebuie să '(răs
pundă prin fapte 1, riște această*:

■ ce măsuri s-au luat, cum au fost tra
duse în viață, ce rezultate s-au ob
ținut în întărirea activității cluburi
lor, a muncii de 
tactică și tehnică, a educării moral- 
cetâțenești a fotbaliștilor, pentru 
sporirea puterii de luptă sportivă a 
echipelor noastre ?

Nu ne propunem în rindurile de 
față o analiză a aspectelor concrete 
și multiple ale fotbalului, aceasta 
fiind, bine înțeles, obligația forurilor 
de specialitate — a federației, clu
burilor, asociațiilor etc. Dar sînt 
stări de lucruri ușor de văzut chiar 
și de nespecialiști, de către milioa
nele de iubitori ai fotbalului, 
poți, de pildă, să nu te întrebi 
fel de 
mente 
venit 
după 
mulți, 
pună armele, vlăguiți parcă de un 
travaliu de zeci de ore, și nu de un 
fotbal obișnuit, din păcate din 
cel mai obișnuit, de 45 de minute ? 
Ce fel de viață sportivă duc unii 
dintre acești, tineri de 18—25 de ani 
care nu au resurse fizice să înche
ie normal o partidă de fotbal ? 
Federația a cerut nu o dată clu
burilor un regim de pregătire 
care să asigure eradicarea * aces
tor neajunsuri. Dar una este să-ți 
propui și alta să realizezi, să urmă
rești. să controlezi și să obligi clu
burile, tehnicienii să-și îndeplineas
că cu rigoare îndatoririle ce le revin. 
Mai direct, spus, se constată, 
din păcate, ’ un nivel de exigență 
scăzut din partea federației de spe
cialitate, manifestat chiar în privin
ța îndeplinirii propriilor măsuri. 
Este vorba, între altele, și de faptul 
că măsuri disciplinare luate de fe
derație împotriva unor jucători au 
fost lipsite 
în propria 
lipsa de < 
pregătirii și

pregătire fizică,

Nu 
ce 

pregătire, ce fel de antrena
se fac la cluburi, cînd a de- 
aproape regulă generală ca, 
prima repriză de „efort", 
foarte mulți fotbaliști să de-

ția necorespunzătoare a fotbalului 
nostru revine antrenorilor, celorlalți 
tehnicieni de la cluburi. Exigențe
le . conducerilor F.R.F. și ale -clu
burilor față de munca tehnicienilor 
răniîn incă un dejîideră-t neatins, 
departe de esența cerințelor; îmbu
nătățirea reală a calității fotbalului 
pe care-I practică echipele respec
tive. Numeroși tehnicieni lucrează 
încă potrivit unor țeluri mărunte, de 
moment — unități de măsură bune 
doar pentru o muncă fără griji 
pe la vreo echipă, nicidecum să 
pună în valoare calitățile reale ale 
sportivilor.

După cum se știe, în orice dome
niu de activitate, recunoașterea me
ritelor și acordarea retribuției se 
face după oantitatea și calitatea 
muncii. Aceleași criterii principiale, 
aplicate pînă la amănunt, trebuie să 
stea la baza aprecierii activității an
trenorilor de fotbal, considerîndu-se 
meritele sau lipsa acestor merite in 
raport cu puterea de luptă sportivă 
a echipelor și calitatea fotbalului pe 
care-1 joacă — calitate raportată 
nu Ia „nivelul mediu obișnuit" din 
campionatul nostru, ci — așa cum se 
practică în toate domeniile — Ia ni
velul atins pe plan internațional.

E de notat, în acest context, și 
faptul că 
critice ale 
cluburilor 
cialitate, 
cu multe

receptarea observațiilor 
opiniei publice din partea 
sau a federației de spe- 
se produce nu rareori 

reticențe și rezerve, ori

deloc. Vom reaminti, printre altele 
(și nu este singurul exemplu), că 
după meciul România—Scoția din 
primăvara anului 1975 feacția foru
rilor sportive de resort la Observa
țiile critice ale opiniei publice a 
fost, dacă mi una de respingere di
rectă, cel puțin o atitudine de res
pingere indirectă : au apărut atunci 
nu puține ecouri, bilanțuri care do
reau parcă să sublinieze că repre
zentarea fotbalului nostru a crescut 
substanțial, plasind contraperfor- 
manța amintită dacă nu în zona 
faptului divers, cel puțin în zona 
accidentalului, a întîmplării ! Și 
aceasta se petrecea la' puține luni 
după conferința pe țară a mișcării 
sportive, la care starea fotbalului 
nostru fusese aspru criticată ! Din 
partea acestor foruri se cuvihe să fie 
dovedită o atitudine deschisă, spirit 
comunist consecvent față de neajun
surile semnalate în cimpul lor de 
activitate. Pentru că și aici, ca și în 
orice alt domeniu al activității ma
teriale și spirituale, manifestarea 
concretă a spiritului revoluționar 
trebuie să se măsoare în capacita
tea de a ști să primești critica, în 
fermitatea cu care acționezi pentru 
eradicarea lipsurilor dezvăluite.

Așteptăm din partea federației de 
specialitate, a factorilor cu răspun
deri în acest sport să comunice opi
niei publice sportive măsurile ce se 
preconizează, atît pe plan central, cît 
și la nivelul județelor, pentru îmbu
nătățirea activității- fotbalistice.

UN PRIM RĂSPUNS DE LA FEDERAȚIA ROMANA DE FOTBAL
în legătură cu aceste aspecte 

ne-am adresat tov. Șt. Covaci, prim- 
vicepreședinte al F.R.F., antrenorul 
echipelor reprezentative, cerîndu-i 
să ne înfățișeze ce măsuri se preco
nizează. în rezumat, ni s-au comu
nicat următoarele :

: chiar 
cluburi, 
privința

(13-9) ; 
________________ (5-9) ; 
Minaur — Spartakus 32—26 (15—13), 
Spartakus — Zelezniciar 16—22 (7— 
13), Minaur — Empor 20—18 (12—10). 
Pe următoarele locuri în clasament 
s-au situat echipele Zelezniciar — 4 
puncte, Empor —2 și Spartakus — 
zero puncte. (Gheorghe Susa).

de consecințe 
lor casă, la 
exigență în i 

r__ =____ , i respectului față de
normele de conduită sportivă condu- 
cînd. cum era de așteptat, la proli
ferarea 
să se 
narea 
telor 
duită 
făcut 
toate 
sau t. 
au fost tolerate și cocoloșite, 
creat, astfel, falsa impresie că des
tinele fotbalului nostru ar sta, chi
purile. tocmai pe umerii celor in- 
disciplinați, ale acelora cu apucături 
de vedete, cărora totul le este per
mis — chiar și nesocotirea regula
mentelor și normelor vieții sportive, 
absolut obligatorii pentru toți mem
brii mișcării noastre sportive!

O mare răspundere pentru situa-

abaterilor. Ceea ce trebuia 
întreprindă ' de mult — elimi- 

i din viața sportivă a elemen- 
certate cu normele 
socială și sportivă 
cu multă întîrziere, 
cazurile la inițiativa < 

a federației, iar alte

de con- 
— s-a 

și nu în 
cluburilor 

> abateri 
S-a

• Cluburile vor fi obligate să 
transpună în practică metodica de 
antrenament și trăsăturile de joc 
elaborate de Colegiul central de an
trenori al F.R.F. Vechiul sistem de 
testare s-a dovedit ineficient din 
cauza caracterului pur constatativ. 
Se trece imediat de la constatare la 
■instruire obligatorie, pe baza unor 
parametri preciși, considerați mini
mali. Se vizează nu o pregătire pen
tru un meci anume, ci o pregătire 
■fizică de ansamblu la nivel euro
pean, cu caracteristici de rezistentă 
fizică generală, forță și rezistență în 
regim de viteză, cu dezvoltarea teh
nicii adecvate în criză de spațiu și 
timp. Normativele colegiului obligă, 
între altele, la antrenament fizic pe 
tot timpul campionatului, nu numai 
in așa-zisa „perioadă pregătitoare".

• Antrenorii vor fi supuși unor 
reciclări și examene periodice ; ei 
vor fi obligați să lucreze numai pe 
baza unor contracte ferme încheiate

pe cel puțin trei ani ; antrenorii 
principali vor fi considerați respon
sabili tehnici ai întregului efectiv de 
Jucători, inclusiv juniori ; reconfir
marea calității de antrenor ca și sta
bilirea retribuției se vor face anual 
în funcție de îndeplinirea prevederi
lor contractului, instruirea și crește
rea jucătorilor, rezultatele și calita
tea jocului echipei respective în 
meciurile interne și internaționale.

• Cu sprijinul organelor locale, 
se va trece la revizuirea conducăto
rilor de la cluburi ; conducerile 
cluburilor divizionare vor fi notate 
anual de către F.R.F. pentru calita
tea și rezultatele echipelor.

• Se va aplica hotărît procesul 
de legare de producție a tuturor 
jucătorilor, ca principal mijloc edu
cativ ; în principiu, jucătorilor li se 
va interzice transferarea 
club la altul pe timp de 
se va continua cu toată 
scoaterea din fotbal a 
indiscipli.nați ; recentele 
la lotul reprezentativ ne
să susținem principiul potrivit că
ruia un jucător selecționabil, odată 
respins de la lot, nu ar trebui să 
mai aibă drept de joc nici la club.

de la un 
cinci ani ; 
fermitatea 
jucătorilor 
măsuri de 
îndeamnă

Teatrul Național București (sala 
mare) : Un fluture pe lampă — 19. 
(sala mică) : Cui i-e frică de Vir
ginia Woolf — 19,30.
• Filarmonica ,,George Enescu“ 
(Ateneul Român) : Cenaclul prie
tenilor muzicii. „Ce a însemnat 
penifti Bacii și ce înseamnă pen
tru țloi Ofranda muzicală*. Audi
ție comentată de George Bălan 
— 19.
• Orchestra simfonică a .Radiote-..x . de

„Ars
levizlunii : Concert susțihut 
formația de muzică veche 
Rediviva". Dirijor : Ludovic Baci 
— 20.
•r Opera Română : Walkiria — 19.
• Teatrul de operetă : Văduva ve
selă — 19,30.
• Teatrul de comedie : Musafirul 
care n-a sunat la ușă — 19,30.
tr Teatrul „Lucia 
landra" (sala Schitu 
Lungul drum al zilei
— 19. (sala Grădina 
12-a noapte — 19.30.
• Teatrul Mic : Viata e ca un va
gon 1 — 19,30.
• Teatrul „C. I. Nottara" 
Magheru) : Adio Charlie —
• Teatrul Glulești : Steaua 
nume — 19,30.
«• Teatrul „Ion Creangă" : 
fița cu trei... iezi ’ —
— 20.
• Teatrul satlric-muzical ,,C. Tă
nase" (sala Savoy) : Revista cu 
paiațe — 19,30, (sala Victoriei) : 
Uite că nu tac — 19,30.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" : Pe-un picior de plai 
— 19,30.
tr Teatrul „Țăndărică" (sala Aca
demiei) : Sir și elixir — 17.
• Circul București : Colombo... și 
misterele circului — 19,30.

Sturdza Bu- 
Mâgureanu): 
către noapte 
Icoanei) : A

(sala
19.30.
fără

Scu-
10, Excursia

cinema
• Misiune pe Iantzi : VICTORIA
— 9.30; 12; 15; 17,30; 20.
f Frățiorul : BUCUREȘTI — 9; 
11,15; 13,30; 16; 18.15; 20,30, FA
VORIT — 9,15; 11,30; 13,45; 16;
18.15; 20,30, LUCEAFĂRUL — 9; 
11,15; 13,30; 16; 18.15; 20.30.
• Șatra : PATRIA — 9; 
13,30; 16; 18,15; 20.30.
• Bunicul și doi delincvenți 
nori : SCALA — 9,15; 11,15;
16; 18,15; 20,30, CAPITOL —
11.30; 13,45; 16; 18: 20,15. EXCEL
SIOR — 9; 11.15; 13.30; 16; 18.15;
20.30. MODERN — 9; 11,15; 13.30;
16; 18,15; 20,30. SALA PALATU
LUI — 17,15; 20.15.
«. Salvo D’Acqulsto :
— 9; 11.15; 13,30; 15,45
• Expediția dispărută
— 9,30; 12,30; 16; 19.30.
• întoarcerea panterei roz : FE
ROVIAR — 8.30: 11; 13.30; 16;
18,30; 21, MELODIA — 9; 11.15;
13,30; 16; 18.15; 20.30, GLORIA — 
8.30; 11; 13,30; 16; 18.30; 20,45.
• Osînda : TIMPURI NOI — 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18: 20,15.
• Aeroport ’75 : LUMINA — 9;
11.15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.

1145;

mi-
13.30;
9.15;

CENTRAL 
18,15; 20,30. 
FESTIVAL

O o SECETĂ DEVAS
TATOARE a cuPriJ>s nume* 
roase regiuni din Kenya. Mari 
suprafețe ale savanei, ce se în
tind de-a lungul a zeci și sute 
de kilometri, sînt pîrjolite și 
uscate. In vestitul parc național 
kenyan, una din. cele mai mari 
rezervații de animale sălbatice 
din lume, seceta a făcut adevă
rate ravagii : elefanți, antilope 
și alte animale au pierit în 
masă din cauza lipsei de apă și 
de vegetație. Există în această 
uriașă rezervație zone în care 
de patru ani de zile n-a mai 
căzut nici un strop de ploaie, 
îngrijitorii parcului au luat mă
suri excepționale pentru a

ocroti puii de animale. Ei aduc 
apa cu cisternele în locuri spe
cial amenajate pentru adăpat, 
sperind să salveze măcar gene
rația tinără de pericolul deci
mării.

© MAREA SAHARIA
NĂ. Un proiect întocmit de 
specialiști algerieni preconizea
ză construirea unui canal în 
lungime de 300 kilometri prin 
care apele Mediteranei să fie 
aduse din golful Gabes pînă in 
pustiu. în felul acesta se va 
crea o mare sahariană în su
prafață de peste 7 000 kilometri 
pătrați. avînd adincimea medie 
de 40 metri. Realizarea proiec

tului ar permite irigarea unei 
suprafețe de 200 000 hectare de 
pămînturi deșertice de pe teri
toriul Algeriei, precum și a 
unei suprafețe de 100 000 hec
tare din Tunisia. Canalul va 
permite deschiderea unei căi de 
transport pe apă între Medite- 
rana și Sahara, de o deosebită 
importanță pentru valorificarea 
zăcămintelor de petrol și gaze 
algeriene din deșert.

© ANTICHITATEA RO
MANĂ - INTR-O NOUĂ 
VIZIUNE CINEMATO
GRAFICĂ. O viziune inedită 
asupra istoriei vechii Rome și-a

ntn t>t>tnv ît hptktn tnmt

propus producătorul italian de 
filme Mario Cecchi Gori. împre
jurările întemeierii Romei, care 
avea să devină, treptat, inima 
celui mai mare imperiu pe care 
l-a cunoscut antichitatea, au 
constituit subiectul unui film — 
„Romulus și Remus" — în care 
reconstituirea minuțioasă a epo
cii se împletește cu observații 
satirice ascuțite. Succesul deose
bit al acestui film, care i-a a- 
dus producătorului distincția 
„Masca de argint" în cadrul 
premiului național „Campione 
d’Italia" pe 1976, a determinat

proiectul turnării unei a doua 
pelicule — „Nero" — care pre
conizează, în aceeași manieră 
satirică, o reconsiderare a mo
dului în care era interpretată 
pînă acum personalitatea aces
tui împărat.

• LA CONCURENTĂ 
CU SERIALELE. Jocul dt 
loto are o tradiție de secole pe 
continentul european, fiind cu
noscut incă din timpul Renaș
terii. Dar. s-a impus ca un joc 
cu adevărat popular odată cu

Regiunea Mirdite este cunoscută 
ca fiind citadela albaneză a cu
prului. în trecut, prețiosul mine
reu era exploatat de o firmă străi
nă care oferea localnicilor doar 
locurile de muncă prost retribuite 
în subteran, rezervindu-și profitu
rile rezultate din truda minerilor. 
Singura unitate productivă era pe 
atunci mina de cupru de la Rubik. 
Nu exista nici o așezare urbană, 
nu existau fabrici, nu existau spi
tale, doar cîteva cătune risipite 
prin văi, unde oamenii duceau un 
trai greu, în sărăcie și lipsuri.

Numele regiunii Mirdite a de
venit astăzi sinonim cu acela al 
metalului aflat în străfundurile 
masivelor sale muntoase. Prospec
țiunile geologice făcute în această 
perioadă s-au soldat cu descope
rirea unor zăcăminte importante, 
pe baza cărora au fost construite 
o serie de exploatări, întreprin
deri de prelucrare și înnobilare a 
minereului. Această regiune asi
gură jumătate din producția de 
minereu, 45 la sută din cuprul 
brut și întreaga cantitate de cu
pru rafinat a Albaniei. în două 
zile se realizează aci tot atîta cu
pru cît producea întreaga țară in 
anul 1938.

Harta regiunii cuprinde acum 
un șir de localități, urbane și ru
rale, durate în anii de după eli
berare. Cea mai mare dintre ele 
este orașul de reședință Rreshen, 
cu străzi largi, blocuri de locuințe 
cu 4—5 niveluri, edificii publice, 
unități economice și comerciale. 
Locuitorii dispun de un frumos 
palat al culturii, școli, un muzeu 
regional și alte așezăminte de 
cultură.

La est de Rreshen, în depresiu
nea dintre două culmi, se află 
„orașul minerilor" — Kurbnesh

Mirdite
o mină de cupru și instalații 
înnobilare a minereului. La

cu 
de 
vest este situată fosta așezare mi
nieră Rubik, astăzi oraș al meta- 
lurgiștilor. Principala sa întreprin
dere este o uzină de flotație a 
minereului de cupru. Spre nordul 
regiunii se află localitatea Rrepes, 
al cărei principal reper îl consti
tuie turnul fabricii de înnobilare 
a cuprului.

Zona muntoasă nu a constituit 
un impediment pentru dezvoltarea 
agriculturii. Aria suprafețelor cul
tivate a sporit de trei ori pe sea
ma terasării colinelor, a amelio
rării și introducerii în circuitul 
productiv a noi și noi terenuri. 
Toate cele 49 de sate existente în 
prezent în regiune sînt electrifica
te, ele au școli, biblioteci, unități 
sanitare. Densitatea populației a 
sporit continuu, ajungînd în 1973 
la 42 locuitori pe kilometru pătrat, 
față de 17 în 1938, fapt care con
feră regiunii unul din primele 
locuri pe țară pe acest plan.

Ramură de vîrf a economiei na
ționale, industria cupriferă se dez
voltă și în alte zone ale țării. Pro
gramul de cercetări geologice, care 
a dus la descoperirea de noi ză
căminte, exploatarea lor ritmică 
și rațională, paralel cu construirea 
unor uzine de Înnobilare și prelu
crare a acestui minereu permit 
efectuarea ciclului i 
producție a cuprului, 
au marcat, totodată, 
utilizării acestui metal 
ția industrială.

...în limba albaneză, 
seamnă 
regiunii ... .. 
făcut .(iecît, să aqti^ijpeze realitățile

complet de 
Ultimii ani 

extinderea 
I în produc-

Mirdite în- 
„zi bună". Cei ce au dat 

această denumire n-au

Gabriela BONDOC

Recepție la Ambasada Albaniei
Cu ocazia celei de-a 32-a aniversări 

a eliberării Albaniei și victoriei re
voluției populare, ambasadorul Re
publicii Populare Albania la Bucu
rești, Nisip Kați, a oferit luni seara 
o recepție in saloanele ambasadei. 
Au participat tovarășii Ion Pățan, 
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., viceprim-mi- 
nistru al guvernului, ministrul co
merțului exterior și cooperării eco-

nomice internaționale, Bujor Almă- 
șan, ministrul minelor, petrolului șl 
geologiei, Constantin Oancea, ad
junct al ministrului afacerilor exter
ne, reprezentanți ai conducerii unor 
ministere și instituții centrale, 
meni de cultură și artă, ziariști, 
fost prezenți, de asemenea, șefi 
misiuni diplomatice acreditați
București, alți membri ai corpului 
diplomatic.

oa- 
Au 
de 
la

Adunarea solemnă de la Tirana
TIRANA 29 (Agerpres). — Cu o- 

cazia celei de-a 64-a aniversări a 
proclamării independenței naționale 
și a celei de-a 32-a aniversări a eli
berării Albaniei, Comitetul Central 
al Partidului Muncii din Albania, 
Consiliul de Miniștri, Consiliul Ge
neral al Frontului Democratic și Co
mitetul districtual Tirana al P.M.A. 
au organizat în capitala albaneză o 
adunare solemnă — informează a- 
genția A.T.A. Au fost prezenți Hadji

supleant 
al P.M.A., 
partid Ti-

Lleshi, președintele Prezidiului Adu
nării Populare, alți conducători de 
partid și de stat albanezi.

Simon Ștefani, membru 
al Biroului Politic al C.C. 
secretar al Comitetului de
rana, a rostit o cuvîntare în care s-a 
referit la semnificația celor două a- 
niversări și la succesele obținute de 
oamenii muncii albanezi, sub condu
cerea P.M.A., pe calea edificării so
cialismului.

• Finlst — șoim viteaz : DOINA
— 13,30; 15.30; 19.30.

Program de desene animate : 
DOINA — 9.30; 11,30; 17,30.
• Expresul bulgărilor de zăpadă : 
GRIVIȚA — 9; 11,15; 13,30; 15.45; 
18; 20.15, VOLGA — 9; 11.15; 13.30; 
15,45; 18; 20,15.
® Premiera : EFORIE — 9.15;
11.30; 13,45; 18,15; 20.30, AURORA
— 9; 11.15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, 
FLAMURA — 11,15; 13,30; 15.45; 
18; 20,13,
<• Stropitoarea portocalie : FLA
MURA — 9.
• Orient Express : CASA FILMU
LUI — 10; 13; 16; 19.
O Oliver (ambele serii) — 10, 
Cercurile dragostei — 14,15, Stejar
— extremă urgență — 16,30, Crimi
nalul — 18,45: 20,45 : CINEMATE
CA (sala Union).
tr Din zori In zori : BUZEȘTI — 
9; 11.15; 13,30; 16; 18,15; 20.15.
• întoarcerea marelui blond: DA
CIA — 9; 11,15; 13.30; 15,45: 18;
20.15. COTROCENI — 10: 14; 16; 
18; 20.
• Tănase Scatiu : GIULEȘTI — 
16; 19, ARTA — 13; 16; 19.
fr Pintea : BUCEGI — 15,30; 17,45; 
20.
• Oameni respectabili : UNIREA
— 15.30; 17,45: 20.
• Filip cel bun : VIITORUL — 
15,30; 18; 20.

& Cel patru mușchetari: DRUMUL 
SĂRII — 15,30; 18; 20,15.
• Ei au luptat pentru patrie : MO
ȘILOR — 10,30; 19.15.
• Pinocchio : MOȘILOR — 10; 14. 
O Mica sirenă : FERENTARI — 
14,30.

Filiera II : FERENTARI — 16; 
18,15; 20,30.
• Călărețul cu eșarfă albă : FLO
REASCA — 15,30; 18; 20.15.
O' Pe veci al tău : MIORIȚA — 
9: 11.15; 13,30; 15,45: 18; 20.15, TO
MIS — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20,15.
S Program de desene animate : 
FLACARA — 14,30.
e Momeala : FLACARA — 16;
18; 20.
tr Luptătorul din New Orleans : 
PACEA — 15,30; 17,45; 20.
• Ultima noapte a singurătății t 
RAHOVA — 16; 18; 20.
• Cei 13 de la Barletta : MUNCA
— 15.30; 18;
e- Dosarul
— 17.
• Ultimele
— 15,30; 18;
• Țară îndepărtată : COSMOS — 
15.30: 18; 20,15.
• Astă-seară dansăm tn familie t 
POPULAR — 15 30; 17,45; 20.
• Apașii : PROGRESUL — 15,30; 
17,30; 19.30.

20.15.
Gericarov : CRÎNGAȘI

zile ale verii : VITAN 
20,15.

crearea loteriilor naționale. Cea 
mai veche loterie de stat fiin
țează în Austria, urmînd a-și 
aniversa, în anul viitor, 225 ani 
de existență. La ora actuală, 
„loto-ul popular" este răspîndit 
in aproape întreaga Europă ; 
concursurile pentru desemnarea, 
săptămină de săptămînă, a nu
merelor cîștigătoare atrage par
ticiparea, potrivit unor cifre 
estimative, a peste 50 de mili
oane de persoane, pe ansamblul 
continentului. Și o altă dovadă 
a deosebitei popularități a jo
cului de loto : în R.F. Germa
nia, emisiunile TV în cadrul că
rora se anunță rezultatele fiecă
rei trageri la televiziune înre
gistrează o audiență-record, la

nivelul serialelor de cel mai 
mare succes.

• PE URMELE AVA
RILOR. Arheologii unguri au 
încheiat explorările întreprinse 
pe locul unei așezări avare si
tuate în apropierea orașului 
Sgekszard. în vecinătatea unui 
cimitir cu circa 800 de mormin
te au fost scoase la iveală res
turile unor case de locuit. Des
coperirea cea mai surprinzătoa
re — scriu ziarele maghiare — 
o constituie trei recipiente pen
tru topirea minereurilor, care 
aruncă o nouă lumină asupra 
nivelului atins de acest popor 
migrator în prelucrarea meta
lelor.

© BALENA DIN 
MUNȚI. Resturile fosile ale 
unei balene de acum 14 milioa
ne de ani — după cum s-a a- 
preciat — au fost găsite în mun
ții din regiunea Santa Monica 
(California). Măsurînd 7,31 me
tri, fosila cetaceului era încas
trată într-o falie șistoasă a te
renului, care odinioară făcea 
parte din platforma continen
tală a oceanului. Descoperirea 
este apreciată ca deosebit de 
importantă, dat fiind că balena 
cu pricina pare să fie strămo
șul suratei sale albastre din zi
lele noastre, fiind posibil, în a- 
cest caz. să se identifice o ve
rigă importantă ce lipsește din 
arborele genealogic al balenelor.
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„România acorda o atenție deosebita 
creării de zone denuclearizate"

Intervenția reprezentantului român 
în Comitetul politic al Adunării Generale

NAȚIUNILE UNITE 29 (Agerpres). — In Comitetul pentru pro
bleme politice și de securitate se examinează in prezent șase proiecte 
de rezoluție cu privire la problema generală a zonelor denuclearizate, 
precum și cu privire la asemenea zone in America Latină, Asia de
Sud, Oceanul Indian, Orientul

Luînd cuvîntul în dezbateri, re
prezentantul român a exprimat în
grijorarea țării noastre în legătură 
cu proporțiile gigantice atinse de 
cursa înarmărilor nucleare. S-a sub
liniat că, în cadrul oricăror eforturi 
de dezarmare, măsurile de dezarma
re nucleară trebuie să se bucure de 
prioritate absolută. Avînd în vedere 
complexitatea problemelor pe care 
le ridică realizarea măsurilor de 
dezarmare nucleară la nivel mon
dial. România acordă o atenție de
osebită creării de zone denucleari
zate, menite să scoată de sub in
fluența armelor nucleare regiuni 
geografice intinse sau chiar con
tinente. Extinderea treptată a aces-

Adoptarea proiectului de rezoluție, propus 
de grupul „celor 77", inclusiv România, privind 

Necesitatea statornicirii unei noi ordini mondiale
NAȚIUNILE UNITE 29 (Agerpres). •— Comitetul pentru probleme 

sociale, economice și culturale al Adunării Generale a O.N.U. a adop
tat un proiect de rezoluție propus de grupul „celor 77“ (inclusiv Româ
nia), cu privire la situația socială in lume, documentul întrunind 92 
voturi pentru, nici un vot împotrivă și 11 abțineri.

Se apreciază că această rezoluție 
reprezintă unul din cele mai semni
ficative instrumente adoptate în ul
tima vreme cu privire la problema
tica socială, întrucît abordează pentru 
prima dată dimensiunea socială a 
„stării lumii" din punctul de vedere 
al exigențelor statornicirii unei noi 
ordini mondiale.

în rezoluție se arată că persistența 
colonialismului, agresiunii, amenință
rile împotriva suveranității naționale, 
unității naționale și integrității teri
toriale, ocupația străină, discrimi
narea, apartheidul și toate formele 
de dominație continuă să aibă o in
fluență. negativă asupra situației so
ciale in lume. Se arată, de aseme
nea, că ritmul progresului social do
rit în țările în curs de dezvoltare este 
frînat de amploarea dificultăților 
economice pe care le cunosc aceste 
țări, datorită, în mare măsură, ordi
nii economice inechitabile de pînă 
acum. în rezoluție se reafirmă drep
tul și responsabilitatea fiecărui stat 
și a fiecărui popor de a-și stabili în 
mod liber prooriile sale obiective de 
dezvoltare socială, de a-și fixa pro
priile priorități și de a hotărî, fără 
nici un amestec din afară, în

BELGIA

Disensiuni In cadrul 
coaliției guvernamentale
BRUXELLES. — Guvernul Bel

giei va fi convocat într-o ședin
ță specială, miercuri, după între
vederea care va avea loc între 
regele Baudouin și primul ministru 
Leo Tindemans. Potrivit agenției 
Associated Press, este de așteptat ca 
în cadrul ședinței premierul Tinde
mans să anunțe o remaniere a cabi
netului său. Eventuala remaniere 
survine sciziunii care s-a produs în 
rindurile Adunării Valone, membră 
a coaliției guvernamentale. Titularii 
a trei din cele patru portofolii deți
nute de Adunarea Valonă în actualul 
guvern s-au alăturat Partidului libe
ral, care face parte, de asemenea, 
din actuala coaliție guvernamentală.

Guvernul Tindemans, care în pre
zent dispune in parlament de o ma
joritate de numai cinci voturi, relevă 
agenția A.P., încearcă să amîne pu
nerea la vot, în această săptămînă, a 
unor proiecte de lege. Printre pro
blemele care confruntă cabinetul se 
numără inflația și șomajul (ale căror 
rate de creștere sint printre cele mai 
ridicate din Europa occidentală), 
stagnarea economică, dificultățile fi
nanciare și divergentele dintre uniu
nile sindicale și guvern.

La un an de la moartea dictato
rului Franco, situația politică și so
cială din Spania prezintă o comple
xitate de fațete contradictorii. Tră
sătura dominantă o constituie, desi
gur, presiunea sporită a forțelor 
populare in vederea realizării unor 
reale schimbări înnoitoare, a resta
bilirii democrației. Țara cunoaște 
cele mai mari acțiuni greviste cu ca
racter politic din ultimii 40 de ani ; 
manifestațiile de stradă antrenează 
frecvent zeci și sute de mii de oa
meni.

Un eveniment deosebit de impor
tant în viața politică a Spaniei l-a 
constituit crearea. în primăvara aces
tui an, a „Coordonării democratice", 
grupare unită a formațiunilor poli
tice de opoziție, din care face parte 
și Partidul Comunist și care și-a pro
pus să ofere societății spaniole „o rea
lă alternativă a puterii, capabilă să 
transforme, pe cale pașnică, statul 
actual intr-un stat democratic", prin 
ruperea definitivă cu sechelele regi- . 
mului franchist. Formarea unei 
grupări opoziționiste atit de cuprin
zătoare, incluzind chiar și forțe care 
nu se aflau de aceeași parte în 
timpul Republicii, constituie o reali
zare din cele mai semnificative pe 
calea unei largi unități de acțiune 
— demonstrînd amploarea mișcării 
democratice și populare.

Această amploare s-a făcut puter
nic simțită la 12 noiembrie, cu pri
lejul „Zilei de luptă națională", la 
care au luat parte circa 2 000 000 de 
oameni, revendicările economice 
impletindu-se cu cele politice. în 
asemenea condiții, cu greu s-ar mai 
putea miza exclusiv pe mijloace re
presive ; planurile de a opera doar 
simple retușuri ale fațadei vechiului 
edificiu franchist se dovedesc tot 
mai deșarte. în acest sens, observa
torii scenei politice spaniole reamin
tesc că încă în timpul vieții lui 
Franco, în anumite pături ale bur
gheziei, se conturase un curent fa
vorabil ieșirii Spaniei din autoizola- 
rea pe care i-o impusese franchis- 
mul și apropierii de țările Europei 
occidentale, in speță, de Piața co
mună. în perioada de după Fran
co, acest curent s-a cristalizat 
în diverse formațiuni politice. Pe de 
altă parte, cercurile cele mai legate

Mijlociu și Africa.
tor zone ar putea — în concepția 
țării noastre — să conducă spre o 
lume eliberată de coșmarul armelor 
nucleare. Pornind de la această po
ziție de principiu. România a spri
jinit cu consecvență eforturile de 
creare a unor zone denuclearizate 
în diverse regiuni. Ca țară euro
peană, preocupată de asigurarea 
securității pe acest continent. Româ
nia a avansat ideea transformării 
Balcanilor într-o zonă denuclearizată, 
de pace și cooperare.

In încheiere, reprezentantul român1 
a exprimat sprijinul delegației țării 
noastre pentru adoptarea celor șase 
proiecte de rezoluție aflate pe a- 
genda discuțiilor.

conformitate cu principiile Cartei 
Națiunilor Unite, mijloacele și meto
dele pe care doresc să le folosească 
pentru realizarea acestor obiective. în 
același context, se reafirmă necesi
tatea urgentă de a respecta principiile 
și de a se aplica hotăririle privind 
instaurarea unei noi ordini economice 
internaționale și cele referitoare la 
obiectivele și măsurile prevăzute în 
strategia internațională a dezvoltării.

Sesiunea UNESCO
NAIROBI. — Ea 29 noiembrie, se

siunea UNESCO, care se desfă
șoară în aceste zile la Nairobi, a 
aprobat rezoluția privind proiectul 
Declarației referitoare la principiile 
de bază ale utilizării mijloacelor de 
informare în masă pentru întărirea 
păcii, înțelegerii internaționale, lup
tei împotriva propagandei de război 
și rasismului. Rezoluția relevă, de 
asemenea, necesitatea pregătirii pro
iectului definitiv al declarației a- 
mintite, care urmează să fie inclus 
pe ordinea de zi a viitoarei sesiuni 
a UNESCO.

FOTO-ACTUALITATE

Manifestație la Birmingham (Marea Britanie) in sprijinul luptei de elibe
rare a poporului Zimbabwe. Pancartele purtate de demonstranți relevă 
sugestiv legitimitatea cauzei populației de culoare din Rhodesia, victimă 
a unei situații de flagrantă inechitate: peste jumătate din suprafața 
țării, cuprinzînd regiunile cele mai fertile, se află in stăpînirea celor 
250 000 colonialiști albi, în timp ce restul teritoriului — in cea mai 
mare parte pămînturi de calitate inferioară — este rezervat pentru 
cele 5 milioane de africani, reprezentînd imensa majoritate a populației

de vechiul regim — este vorba de 
adepții așa-zisului .„movimento" 
(mișcarea franchiștă), de moșierime 
și de marii industriași, de grosul 
ofițerilor superiori și funcționarilor 
de stat —. se împotrivesc chiar și 
unor asemenea tendințe, prevalîn- 
du-se, în susținerea pozițiilor lor. de 
necesitatea „păstrării valorilor eter
ne", formulă ce ascunde, de fapt, 
tendința de a conserva privilegiile 
unei minorități. Nucleul cel mal re
trograd al acestor forțe conserva-

SITUAȚIA DIN SPANIA:

Intre imobilism și presiunile 
mișcării democratice

toare îl constituie așa-numitul 
„buncăr", alcătuit din elementele 
falangiste extremiste ; discursurile 
ațîțătoare ale unor exponenți ai a- 
cestei grupări, ca Jose Antonio Gi
ron sau Bias Pinar, amenințările lor 
cu „un nou război civil", în cazul 
cînd s-ar proceda la anumite schim
bări, fie și de suprafață, reprezintă 
un factor ce nu poate fi ignorat.

între revendicările tot mai insis
tente și presiunile tot mai puternice 
aie mișcării popular-democratice, pe 
de o parte, și pozițiile de rigiditate 
și imobilism ale cercurilor de dreap
ta și extremă dreapta, pe de alta, 
cursul spre democratizare promovat 
de oficialitățile de la Madrid, care 
exprimă, intr-un fel sau altul, ati
tudinea grupărilor favorabile unei 
„deschideri" spre Piața comună, în 
general spre Europa capitalistă, se 
caracterizează prin aspecte contra
dictorii sau ambigue pe planul 
transpunerii în practică.

Dar dinamica evenimentelor so- 
cial-politice respinge cu tot mai

Reuniunea șefilor de stat«

din Comunitatea economică 
a tarilor Africii de Vest

OUAGADOUGOU. — Conferința la 
nivel înalt a șefilor de stat din Co
munitatea economică a țărilor Afri
cii de Vest (C.E.D.E.A.O.), care a avut 
loc. recent, în capitala Voltei Supe
rioare, a hotărît ca Lagosul să găz
duiască sediul acestei comunități, iar 
Togo — cel al fondurilor saie de 
„cooperare, compensare și dezvolta
re". Coasta de Fildeș va deține, după 
cum s-a stabilit, postul de secretar 
general, iar Liberia — cel al directo
rului general al fondurilor comuni
tății.

în cadrul lucrărilor conferinței, 
șeful statului togolez, Gnassingbe 
Eyadema, a făcut propunerea inche- 
ierii, între cele 15 țări membre ale 
C.E.D.E.A.O., a unuit „pact de ne- 
recurgere la forță". Un astfel de pact 
— a arătat șeful statului togolez — 
„trebuie să aibă ca obiectiv preveni
rea tuturor conflictelor care s-ar ivi 
între noi și rezolvarea pe calea tra
tativelor a diferendelor ce ar putea 
să apară între noi".

Cele 15 state africane, membre ale 
organizației, sint : Benin, Coasta de 
Fildeș, Gambia, Ghana, Guineea, 
Guineea-Bissau, Liberia, Mali, Mau
ritania, Niger, Nigeria, Senegal, 
Sierra Leone, Togo, Volta Supe
rioară.

Situația din Liban
BEIRUT. — Președintele Libanului, 

Elias Sarkis, continuă contactele po
litice cu diverse personalități în ’ve
derea constituirii unui nou cabinet 
și a perfectării mecanismului guver
namental care să-și reia activitatea 
după cele 19 luni de lupte.

Potrivit agenției U.P.I., efective ale 
poliției și-au făcut apariția pe stră
zile capitalei, iar forțele de securita
te s-au reîntors la sediile lor.

Forțele arabe de descurajare con
tinuă, pe de altă parte, operațiunile 
de deminare a regiunilor unde s-au 
desfășurat lupte între părțile în con
flict și de preluare a armamentului 
greu aflat în dotarea acestora — re
latează agenția U.P.I.

Un purtător de cuvînt al serviciilor 
de aprovizionare cu apă și energie 
a capitalei a declarat că se desfă
șoară intense lucrări de repunere în 
funcțiune a instalațiilor avariate și 
că, in cursul acestei săptămîrii, va 
fi reluată aprovizionarea normală cu 
apă și energie.

Pe de altă parte, Ministerul de Ex
terne libian a anunțat luni că Libia 
va proceda la retragerea trupelor 
sale din Forțele arabe de descurajare 
din Liban — relatează agenția Reu
ter.

multă vigoare atît proiectele anacro
nice ale unui „franchism fără Fran
co", cit și ale unei democrații de tip 
occidental în versiune ciuntită. în 
pofida manevrelor de culise ostile 
înnoirilor, Spania de astăzi nu sea
mănă exact cu cea de acum un an. 
Cu tot caracterul lor limitat, două 
amnistii politice au avut loc în acest 
răstimp, iar „comisiile muncitorești" 
(sindicatele clandestine), altădată 
ținta permanentă a represiunilor, au 
devenit acum, în numeroase cazuri.

interlocutori Ia negocierea contrac
telor de muncă, în locul sindicate
lor „verticale", cu anumite condi
ționări, a fost recunoscut, pentru 
prima dată, dreptul muncitorilor de 
a constitui sindicate în afara celor 
aflate sub controlul statului. Este, 
de asemenea, foarte semnificativ că 
ziarul „Mundo Obrero", organ al 
Partidului Comunist din Spania, a 
fost distribuit de difuzori voluntari 
pe străzile Madridului. în săptămina 
care s-a încheiat, P.C.S. a organizat 
pe intreg teritoriul Spaniei o amplă 
acțiune, numită „săptămina comunis
tă", in cadrul căreia au avut loc di
ferite adunări și alte manifestări, 
precum și inmînarea de carnete de 
partid comuniștilor spanioli.

înseși asemenea exemple pun în 
evidentă anomalia situației în care 
continuă menținerea în ilegalitate a 
Partidului Comunist, iar conducăto
rilor săi li se refuză viza de reve
nire în patrie în mod oficial, deși, 
practic, se recunoaște rolul de inter
locutor al comuniștilor, faptul că

Cu prilejul sărbătorii naționale 
a R. S. F. Iugoslavia

BELGRAD 29 (Agerpres). — Oa
menii muncii din Iugoslavia au mar
cat, la 29 noiembrie, sărbătoarea na
țională a poporului iugoslav. In în
treaga țară au avut Ioc mitinguri 
și adunări festive, întîlniri cu vete
ranii revoluției. Vorbitorii au rele
vat că în anii construcției socia
liste, sub conducerea U.C.I., poporul 
iugoslav a obținut succese remarca

„Dialogul intre comuniști și socialiști este indispensabil 
pentru construirea unei Portugalii democratice1'

O scrisoare a C.C. al P.C. Portughez adresată Comisiei 
Nafionale a Partidului Socialist

LISABONA — Partidul Comunist 
Portughez a propus Partidului Socia
list organizarea unei întilniri ur
gente pentru a examina situația ac
tuală din Portugalia, precum și pro
blema relațiilor dintre cele două 
partide — informează agenția France 
Presse. Această propunere, arată a- 
genția, este cuprinsă în scrisoarea 
adresată de Comitetul Central al 
P.C.P. Comisiei Naționale a P.S., al 
cărei text a fost dat publicității 
luni.

Rezoluția politică a Congresului 
Internaționalei socialiste

GENEVA. — La încheierea lucră
rilor celui de-al XIII-lea Congres al 
Internaționalei socialiste au fost a- 
doptate documente privind situația 
politică internațională.

în rezoluția politică a congresului 
se menționează necesitatea de a se 
acorda prioritate dialogului între na
țiuni, pe baza egalității în drepturi, 
a respectării identității și suverani
tății fiecărui stat. Referindu-se la 
Conferința pentru securitate și coo
perare în Europa, documentul reafir
mă dorința Internaționalei socialiste 
de a coopera pentru realizarea pre
vederilor Actului final de la Hel
sinki.

în același timp, Internaționala so
cialistă își reafirmă atașamentul față 
de realizarea dezarmării, precum și 
față de principiile și acțiunile Or
ganizației Națiunilor Unite.

Rezoluția cuprinde un document a- 
nexă referitor la situația din Orien
tul Apropiat, în care se arată că 
prelungirea crizei „pune în pericol 
perspectivele de pace din regiune, 
afectînd totodată progresele realiza
te pe calea destinderii". Documen
tul salută ca etape pozitive în di
recția realizării unei soluții politice 
în Orientul Apropiat acordurile de 
dezangajare încheiate între Israel șl 
Egipt, pe de o parte, și Israel și Si

âțjehțîHe ch presa transmit:
Congresul Uniunii Popu

lare Hgrare Bulgare, la car8 
iau parte aproape 1 200 de delegați, 
și-a deschis lucrările, la Sofia. Sînt 
prezenți Todor Jivkov, prim-secretar 
al C.C. al P.C. Bulgar, președintele 
Consiliului de Stat al R.P. Bulgaria, 
alți conducători de partid și de stat, 
conducători ai organizațiilor de masă. 
Congresul a fost deschis de Petâr 
Tancev, secretar al U.P.A.B., care a 
prezentat raportul asupra activității 
desfășurate de uniune în ultimii 
cinci ani.

Reuniune a U.N.C.T.R.D. 
La Geneva au început luni lucrările 
unei reuniuni consacrate înființării 
unui fond (de șase miliarde de dolari) 
menit să contribuie la stabilizarea 
prețurilor unor materii prime. La 
reuniune, convocată de Conferința 
Națiunilor Unite’ pentru Comerț. și 
Dezvoltare (U.N.C.T.A.D.), participă 
experți din circa 100 de state.

fără participarea lor nu-și pot găsi 
soluționare problemele ce confruntă 
(ara și nu este posibilă o autentică 
democrație în Spania. Știri sosite 
din Madrid informează că în jurul 
acestei probleme ar exista acum di
vergențe chiar în sinul guvernului, 
unele cercuri apreciind că legaliza
rea P.C.S. nu mai poate ii pri
vită decit ca o chestiune de timp.

Reprezentanții forțelor democra
tice arată că măsurile întreprinse 
pină acum de autorități sînt insufi
ciente, nu asigură o desprindere ho- 
tărîtă de trecutul franchist. O ase
menea apreciere a întrunit, în esen
ță, și ultima măsură, anunțată re
cent, anume adoptarea de către Cor- 
tesuri a legii privind instituirea 
unui regim parlamentar, pe baza 
alegerii, pină la 1 iunie 1977, a două 
camere legislative — această mă
sură urmînd să formeze obiectul 
unui referendum.

în legătură cu acest referendum — 
programat pentru 15 decembrie 
— organizațiile politice democra
tice arată că, întrucit pină a- 
cum nu s-au creat condiții de par
ticipare Partidului Comunist și altor 
forțe de stînga, nu poate exista 
garanția că referendumul va exprima 
cu adevărat voința alegătorilor. Comu
niștii au subliniat că în cazul cînd 
nu vor fi asigurate libertățile poli
tice și cetățenești pentru forțele de
mocratice, nu rămîne decît alterna
tiva abținerii de la participarea la 
referendum. Și alte grupări politice 
se exprimă în același sens. Astfel, 
secretarul general al Partidului So
cialist Muncitoresc, Felipe Gonzales, 
a declarat că partidul său recomandă 
abținerea de la vot, „deoarece nu 
există nici un control democratic 
asupra desfășurării și rezultatelor 
lui", subliniind, totodată, că nu va 
accepta „nici un compromis cu o 
putere care îi exclude pe comu
niști".

Fără îndoială că situațiile anacro
nice care persistă în Spania vor fi 
cu atît mai curînd depășite, cu cit 
mișcarea populară, curentul spre 
acțiune unitară a tuturor forțelor 
democratice vor crește în amploare 
și intensitate.

Vasile OROS 

bile în construirea vieții noi, în edi
ficarea unei industrii și agriculturi 
moderne, în construcția culturală.

Poporul iugoslav a întîmpinat săr
bătoarea sa națională cu noi suc
cese în muncă. Au fost construite 
și au intrat în funcțiune importante 
obiective industriale, s-au obținut 
succese în domeniul construcțiilor de 
locuințe.

Comitetul Central al P.C.P. preci
zează că a luat inițiativa acestei ac
țiuni într-un moment critic, în care 
forțele reacționare își intensifică ac
tivitatea. Dialogul dintre comuniști 
și socialiști în căutarea unor soluții 
comune, precum și stabilirea unor 
relații normale între cele două par
tide sînt indispensabile pentru apă
rarea democrației și cuceririlor re
voluției, pentru construirea unei 
Portugalii democratice, pe calea so
cialismului — se arată în scrisoarea 
C.C. al P.C.P.

ria, pe de altă parte. Se subliniază că 
orice soluționare a situației din O- 
rientul Apropiat „trebuie să fie fon
dată pe negocieri și un acord între 
părți, în conformitate cu rezoluțiile 
Consiliului de Securitate, și nu im
pusă din afară". Internaționala so
cialistă se pronunță, în consecință, 
pentru reconvocarea Conferinței de 
la Geneva pentru pace în Orientul 
Apropiat. în același timp, se reafir
mă necesitatea respectării dreptului 
tuturor popoarelor din zonă la au
todeterminare, pentru a trăi în pace 
în interiorul unor frontiere sigure și 
recunoscute.

Referindu-se la alte aspecte ale ac
tualității internaționale, rezoluția po
litică își exprimă protestul față de 
politica de discriminare rasială, men- 
ționînd 'că „nu va fi pace în Africa 
atît timp cit nu va fi eliminată po
litica de apartheid".

★
într-o declarație făcută la Geneva, 

Francois Mitterrand, prim-secretar al 
Partidului Socialist Francez, vicepre
ședinte al Internaționalei socialiste, 
a menționat că acest forum a fost 
marcat „de o deschidere mai largă 
față de problemele lumii" și că „a 
început să se țină seama de evoluția 
din cadrul partidelor comuniste din 
țările occidentale".

Problema rhodesiană.
După întrevederea avută luni la Ge
neva cu Robert Mugabe, conducător 
politic al Armatei Populare Zimbabwe 
(Z.I.P.A.), și Jbshua Nkomo, pre
ședinte al Uniunii Poporului African 
Zimbabwe (Z.A.P.U.) și lider al ari
pii interne a Consiliului Național 
African (A.N.C.), ambasadorul bri
tanic Ivor Richard a declarat presei 
că a avut „o discuție preliminară 
foarte utilă cu privire la structura 
guvernului interimar" (n.n. ■— al ma
jorității de culoare din Rhodesia). 
La rîndul lor, cei doi lideri afri
cani au declarat că ei continuă să 
ceară ca termenul pînă la care să fie 
predată puterea în favoarea popu
lației de culoare majoritare din Rho
desia să fie 1 decembrie 1977 și nu 
1 martie 1978, cum a propus dele
gația britanică.

Un purtător de cuvînt al 
O.P.E.C. (Organizația țărilor ex
portatoare de petrol) a anuntat, la 
sediul organizației din Viena, că nu 
a fost adoptată nici o decizie ofi
cială privind amînarea datei reu
niunii miniștrilor petrolului din sta
tele membre, programată să încea
pă la 15 decembrie la Doha (Qatar).

Reuniunea Consiliului 
Pieței comune.Șefilor de stat?i 
guvern participanți la lucrările Con
siliului Pieței comune — care s-a 
deschis luni la Haga — le-a fost pre
zentat un document oficial redactat 
de Comisia C.E.E.,. referitor la situa
ția economică a „celor nouă". Deși 
documentul menționat are un carac
ter confidențial, agenția A.P. mențio
nează, citind surse informate din 
capitala olandeză, că el prezintă o 
imagine destul de sumbră a dificul
tăților care confruntă economiile 
„celor nouă" membre. Luînd cuvîn
tul. președintele Franței, Valery Gis- 
card d’Estaing, a propus un plan de

Cutremurul care a afectat regiunea estică a Turciei a fost cel mai 
puternic înregistrat in această țară după anul 1939. Potrivit ultimelor 
estimări, in urma seismului și-au pierdut viața cel puțin 5 000 
de persoane. Patru orașe și 130 sate au fost devastate. Operațiunile 
de salvare și ajutorare a victimelor au devenit deosebit de dificile, 
ca urmare a unor furtuni de zăpadă însoțite de vinturi puternice.

Principalul obiectiv al echipelor de salvare este menținerea deschisă 
a căilor de acces, pentru a putea asigura supraviețuirea persoanelor 
sinistrate, ce au nevoie de hrană, medicamente și îmbrăcăminte.

In fotografie: printre ruine, în căutarea supraviețuitorilor.

SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ

A REPUBLICII POPULARE BENIN

Excelenței Sale Domnului MATHIEU KEREKOU
Președintele Republicii Populare Benin

Cu prilejul sărbătorii naționale a Republicii Populare Benin, am deose
bita plăcere să vă adresez cele mai călduroase felicitări, împreună cu ceie 
mai bune urări de sănătate și fericire personală, de progres și bunăstare 
poporului beninez prieten.

îmi exprim convingerea că, în spiritul prevederilor Declarației solemne 
comune semnate cu ocazia vizitei dumneavoastră la București și al celorlalte 
înțelegeri convenite cu acest prilej, raporturile de prietenie, de colaborare 
fructuoasă dintre Republica Socialistă România și Republica Populară Benin 
vor cunoaște o evoluție ascendentă în interesul celor două popoare, al for
țelor care luptă pentru pace și progres, împotriva imperialismului, colonia
lismului și neocolonialismului, pentru făurirea unei noi ordini politice și eco
nomice internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Congresul Partidului Republican al Poporului din Iurcia
Mesajul de salut al P.C.R.

ANKARA (Agerpres). — La An
kara se desfășoară lucrările celui 
de-al XXIII-lea Congres al Partidului 
Republican al Poporului din Turcia. 
Partidul Comunist Român este re
prezentat de tovarășul Constantin 
Dăscălescu, secretar al C.C. al P.C.R.

Reprezentantul P.C.R. a transmis, 
în numele Partidului Comunist 
Român, al secretarului său gene
ral, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
al oamenilor muncii din România, 
un călduros mesaj prietenesc parti- 
cipanților la congres, oamenilor 
muncii și poporului turc. în mesaj 
se exprimă satisfacția pentru bunele 
relații stabilite între Partidul Co
munist Român și Partidul Republican 
al Poporului, care constituie un fac
tor de mare importanță în dezvolta
rea legăturilor de prietenie și coo
perare româno-turce, corespunzător 
intereselor ambelor noastre popoare. 
Un rol deosebit l-au avut în acest 
sens întîlnirile și convorbirile dintre 
secretarul general al Partidului Co
munist Român, Nicolae Ceaușescu, 
și președintele Partidului Republi
can al Poporului, Biilent Ecevit, la 
București și Ankara.

în mesaj se subliniază, de aseme
nea, cu satisfacție raporturile de 
bună vecinătate și colaborare dintre 
România și Turcia, întîlnirile și 
convorbirile care au avut loc între 
conducătorii celor două state, expri- 
mind convingerea că înțelegerile 
convenite deschid largi posibilități 
pentru intensificarea colaborării pe 
plan politic, economic, tehnico-știin- 
țific, cultural și în alte domenii, a 
conlucrării pe plan internațional în 
folosul celor două state și popoare, 
al cauzei cooperării și înțelegerii în
tre națiuni.

Relevînd orientarea consecventă a 
politicii externe a partidului și sta

relansare a politicii energetice a 
„celor nouă".

Tratativele dintre India 
și Bangladesh privind utili_ 
zarea apelor fluviului Gange vor fi 
reluate la 6 decembrie.

Rcord comercial bulga- 
ro-egiptean. La So£ia a fost 
semnat acordul comercial pe termen 
lung (1977—1981) între R. P. Bulgaria 
și R. A. Egipt. Documentul prevede 
dublarea volumului schimburilor bi
laterale față de perioada de cinci ani 
precedentă.

Ministrul vest-german al 
cooperării economice, Egon 
Bahr, a sosit la Cairo, unde a decla
rat că este purtătorul unui mesaj 
din partea cancelarului Helmut 
Schmidt adresat președintelui Anwar 
El Sadat. Referindu-se la convorbi
rile pe care le va avea cu oficialități 
egiptene, ministrul vest-german a 
precizat că ele se vor concentra asu
pra asistenței tehnice pe care R.F.G. 
ar urma să o acorde Egiptului pen
tru realizarea planului cincinal de 
dezvoltare economică și asupra ulti
melor evoluții ale situației politice 
din Orientul Mijlociu.

Un acord ungaro-alhanez, 
privind schimburile reciproce de 
mărfuri în perioada 1976—1980. și 
protocolul privind aceste schimburi 
pe anul 1977 au fost semnate la Bu
dapesta. 1

Președintele Siriei, Hafez 
El Assad, urmează să întreprindă în 
curind o vizită la Cairo — a anun
țat postul de radio național din Da
masc. Sursa citată menționează că 
vizita va contribui la stringerea rela
țiilor între cele două țări și la pune- 

tului nostru de dezvoltare a colabo
rării cu toate țările socialiste, cu ță
rile în curs de dezvoltare, cu statele 
nealiniate, cu toate țările lumii, me
sajul reafirmă poziția activă a Româ
niei în lupta pentru edificarea secu
rității și dezvoltarea cooperării în 
Europa, pentru înfăptuirea unor mă
suri de dezangajare militară și 
dezarmare, pentru depășirea diviză
rii continentului în blocuri militare, 
pentru aplicarea consecventă în via
ță a principiilor și înțelegerilor con
ținute în Actul final al Conferinței 
pentru securitate și cooperare in 
Europa. România — se arată în rhe- 
saj — acordă o mare însemnătate 
dezvoltării unor relații de prietenie 
și bună vecinătate intre țările din 
Balcani, colaborării bi și multilate
rale dintre aceste țări, care să con
tribuie la întărirea încrederii și coo
perării în această regiune, la trans
formarea ei într-o zonă a păcii și 
colaborării, lipsită de arme nucleare.

în mesaj se reafirmă hotărîrea 
României de a-și aduce și în viitor 
contribuția activă la soluționarea po
litică, democratică a marilor proble
me care confruntă omenirea contem
porană, la realizarea dezarmării ge
nerale și în primul rînd a dezarmă
rii nucleare, edificarea unei noi or
dini economice internaționale în in
teresul întăririi păcii și securității, 
al colaborării internaționale și al 
progresului în lume.

Partidul Comunist Român acordă 
o importanță deosebită eforturilor 
conjugate, întăririi înțelegerii și co
laborării tuturor partidelor munci
torești, a forțelor libertății, demo
crației, progresului și păcii, a tu
turor forțelor antiimperialiste, în 
lupta pentru pace, democrație, inde
pendență națională, pentru colabo
rare și progres în Europa și în lume.

rea în aplicare a unui program de 
acțiune pentru întărirea solidarității 
arabe. Postul de radio din Damasc a 
menționat că președintele Assad va 
vizita, de asemenea. Iordania.

Conferința șefilor de stat 
din țările africane și arabe 
va avea loc, probabil, în luna mar
tie anul viitor, la Cairo, a anunțat 
seoretarul general al Organizației 
Unității Africane (O.U.A.), William 
Eteki Mboumoua. Data finală a con
ferinței, a precizat el, va fi fixată 
prin consultări între guvernele sta
telor africane și arabe. Mboumouă 
a făcut această declarație la Cairo, 
unde a avut convorbiri cu secreta - 
rul general al Ligii Arabe, Mahmud 
Riad, și cu ministrul egiptean de ex
terne, Ismail Fahmy.

Declinul dolarului cana
dian. £n ultimeîe trei săptămîni, 
dolarul canadian a suferit o devalo
rizare de 2,5 la sută în raport cu do
larul S.U.A. Specialiștii apreciază că 
această devalorizare este datorată 
creșterii inflației și reducerii ritmu
rilor de creștere economică a Canadei.

Madagascarul este gata 
dezvolte relații cu toate statele, pe 
baza respectării principiilor suvera
nității naționale și a integrității teri
toriale — a declarat ministrul de 
externe al acestei țări, Bruno Rako- 
tomavo. El a subliniat că Madagas
carul sprijină lupta popoarelor pen
tru independență și condamnă domi
nația rasistă în sudul continentului 
african.

Guvernul nigerian a pre- 
luat majoritatea acțiunilor în toate 
băncile străine care acționează pe 
teritoriul țării — anunță postul de 
radio Lagos. în virtutea acordurilor 
încheiate în acest scop, statul nigerian 
controlează de acum înainte 60 la 
sută din capitalul acestor bănci.

Ședințe ale unor comisii 
permanente C.A.E.R.

La Riga a avut loc cea de-a 31-a 
ședință a Comisiei permanente 
C.A.E.R. pentru folosirea energiei a- 
tomice în scopuri pașnice.

Comisia a examinat un raport pri
vind dezvoltarea și rezultatele cola
borării tehnico-științifice a țărilor 
membre ale C.A.E.R. în domeniul fo
losirii energiei nucleare în scopuri 
pașnice pe perioada 1971—1975 și a 
adoptat direcțiile principale ale aces
tei colaborări pină în anul 1990. La 
ședința comisiei au fost examinate, 
de asemenea, probleme privind dez
voltarea specializării și cooperării 
multilaterale în producerea de izotopi 
radioactivi, precum și alte probleme 
de interes reciproc.

★
La Baku au avut loc lucrările șe

dinței a 28-a a Comisiei permanente 
C.A.E.R. pentru statistică.

în cadrul ședinței au fost exami
nate sisteme de indicatori în dome
niile statisticii tehnicii noi și a sta
tisticii sociale, precum și rezultatele 
lucrărilor privind problemele meto
dologice ale statisticii comerțului cu 
amănuntul. Comisia a aprobat rezul
tatele activității de colaborare des
fășurate în anul 1976 și a adoptat 
planul de lucru pe anul 1977.
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