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din Portugalia

In industrie, construcții, transporturi, agricultură, 
in instituții, in consumul particular de zi cu zi

AU ÎNDEPLINIT
PLANUL ANUAL

După cum este cunoscut, în repe
tate rînduri, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a subliniat necesitatea in
tensificării eforturilor pentru valori
ficarea superioară a bazei de ma
terii prime și a resurselor energetice. 
In contextul direcțiilor referitoare la 
creșterea eficientei economice, la 
Plenara C.C. al P.C.R. din 2—3 no
iembrie a.c. a fost 
sarcina majoră 
în continuare, cu 
tru gospodărirea 
nală a combusti
bilului și energiei. 
In acest sens s-a 
subliniat cerința 
ca întreprinderile, 
institutele de cer
cetare și proiec
tare să-și concen
treze 
spre 
de soluții care să 
ducă la creșterea 
randamentului fo
losirii resurselor 
energetice, mic
șorarea consumu
rilor specifice de 
energie și com
bustibil, înlătura
rea oricărei for
me de risipă. Desigur, aceste sarcini 
stabilite de conducerea partidului la 
plenară se înscriu în șirul preocupă
rilor susținute din ultimii ani îndrep
tate spre gospodărirea cu maximă 

. grijă și responsabilitate, spre folosi
rea eficientă a resurselor energetice, 
știind că aceasta reprezintă o pro
blemă esențială pentru dezvoltarea 
țării.

Numeroase colective de oameni al 
muncii din industrie și de pe șantiere, 
din transporturi, agricultură și din 
instituții, prin rezultatele pe care le 
obțin zi de zi în acest domeniu, fac 
dovada 
sarcini 
rioada 
cut de 
vire la 
zei energetice și de folosire mai ju
dicioasă a combustibililor și energiei, 
au fost realizate economii de peste 
1,8 milioane tone de hidrocarburi li
chide și de circa 2,5 miliarde kilo-

din nou relevată 
de a se acționa 

stăruință, pen- 
cit mai rațio-

wați-oră de energie electrică. Sînt 
demne de remarcat exemplele con
crete, comparațiile care arată că, 
practic, în toate ramurile, în majori
tatea întreprinderilor se înregistrea
ză rezultate deosebite în mai buna 
gospodărire a combustibililor și ener
giei. Ca o consecință pozitivă directă 
a aplicării măsurilor de economisire 
a energiei, ritmul de creștere a con
sumului de energie electrică în ulti
mii trei ani, în industrie, a fost de 
circa 10,5 la sută, față de 13,1 la

eforturile 
elaborarea

f

• Muncitorii, tehnicienii și 
inginerii Centralei materialelor 
de construcții și-au realizat sar
cinile de plan pe anul 1976. Pînă 
la sfirșitul lunii în curs, ei vor 
produce suplimentar 26 km tu
buri din beton armat pentru 
irigații și alimentări cu apă, 
100 000 mp plăci din gresie pen
tru pardoseli și fațad'e. 60 000 mp 
țesături bitumate din fibră de 
sticlă. 170 tone produse din 
mase plastice pentru construcții, 
precum și 500 tone utilaje și in
stalații pentru nevoile proprii 
ale sectorului industriei mate
rialelor de construcții.

• 10 unități industriale din 
județul Alba au raportat înde
plinirea înainte de termen a 
sarcinilor de producție pe între
gul an 1976. Pînă la finele anu
lui, in industria județului A’ba 
se vor obține astfel, peste pre
vederi. importante cantități de 
produse, printre care : 1000 tone 
cărămizi refractare, 6 500 tone 
sare, 3 500 metri cubi lemn pen
tru mină. 150 metri cubi cheres
tea ș.a. (Ștefan Dinică).

• Grupul întreprinderilor de 
industrie locală din județul Cluj 
au încheiat bilanțul de produc
ție pe acest an. Pînă la 
finele anului, unitățile indus
triei locale vor realiza o 
producție suplimentară de 120 
milioane lei. care se va concre
tiza, intre altele, intr-un volum 
de piese de schimb auto în va
loare de 9 rmlioane lei. 8 mili
oane lei mobilier de artă și stil, 
30 000 mc agregate de carieră, 
peste 1000 tone arcuri de otel. 
Livrările la fondul pieței au fost 
depășite cu peste 20 milioane lei. 
Grupul și-a 'realizat și sarcinile 
anuale la export, iar pină la fi
nele anului se vor livra supli
mentar produse in valoare de 
3.1 milioane lei valută. (Ale
xandru Mureșan).

ției actuale din cele două țări și a 
avut loc un schimb de păreri cu 
privire la stadiul și perspectivele re
lațiilor româno-portugheze. In acest 
cadru, a fost împărtășită satisfacția 
pentru modul în care se dezvoltă re
lațiile bilaterale. subliniindu-se că 
evoluția lor pozitivă și multilaterală 
a fost impulsionată puternic de dia
logul româno-portughez 
înalt. Schimbul de vederi 
țiat dorința comună de a 
in continuare pentru o 
fructuoasă colaborare între România 
și Portugalia in domeniile politic, 
economic, tehnico-științific. cultural 
și in alte sectoare de activitate, pen
tru conlucrarea dintre ele pe plan 
internațional pentru pace, securitate 
și colaborare în Europa, pentru în
făptuirea dezarmării și, în primul 
rind, a dezarmării nucleare, pentru 
edificarea unei noi ordini econo
mice internaționale, pentru o lume 
mai bună și mai dreaptă pe planeta 
noastră. S-a arătat că amplificarea 
colaborării româno-portugheze co
respunde intereselor și aspirațiilor 
ambelor popoare, este in folosul coo
perării și înțelegerii internaționale, 

întrevederea a decurs intr-o at
mosferă de caldă prietenie.

Generalul Franco Charais a trans
mis tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
din partea președintelui Republicii 
Portugheze, Antonio Ramalho Eanes, 
un salut cordial și urări de sănătate 
și fericire personală. Totodată, el a 
exprimat șefului statului român, în 
numele său și al delegației, senti
mente de gratitudine pentru întreve
derea acordată, pentru posibilitatea 
oferită de a cunoaște din realizările 
României pe plan economic și social, 
de a purta, in timpul vizitei, convor
biri utile și rodnice in probleme pri
vind promovarea în continuare a re
lațiilor româno-portugheze.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
mulțumit și a rugat să se transmită 
președintelui Antonio Ramalho Ea
nes un salut călduros și cele mai 
bune urări. Evocînd cu multă plă
cere vizita pe 
în Portugalia, 
Ceaușescu și-a 
gerea că vizita delegației Consiliu
lui Revoluției în România va con
tribui la o mai bună cunoaștere re
ciprocă, la aprofundarea prieteniei și 
colaborării dintre popoarele noastre.

In cursul convorbirii s-a realizat 
o informare reciprocă asupra situa-

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România. președintele 
Frontului Unității Socialiste, a pri
mit, miercuri după-amiază. delegația 
Consiliului Revoluției din Portugalia, 
alcătuită din generalul Franco Cha- 
rais, comandantul Ribeiro Cardoso și 
căpitanul de fregată Victor Crespo, 
care, la invitația Consiliului Națio
nal al Frontului Unității Socialiste, 
face o vizită de prietenie în țara 
noastră.

La primire au participat tovarășii 
Ștefan Andrei, membru supleant al 
Comitetului Politic Executiv, secre
tar al C.C. al P.C.R.. Corneliu Mă- 
nescu, membru al C.C. al P.C.R., vi
cepreședinte al Consiliului Național 
al Frontului Unității Socialiste, ge- 
neral-maior Gheorghe Gomoiu, mem
bru al C.C. al P.C.R.. adjunct al mi
nistrului apărării naționale și secretar 
al Consiliului Politic Superior al Ar
matei, Ion Sîrbu, membru al C.C. al 
P.C.R., secretar al Consiliului Națio
nal al Frontului Unității Socialiste.

A fost de față Antonio Novais Ma
chado, ambasadorul Portugaliei la 
București.

la nivel 
a eviden- 
se acționa 
strînsă șL

zultate bune, fără să se fi epuizat 
însă rezervele existente în uni
tăți din ramura energiei electri
ce. Referindu-ne la activitatea în
treprinderii „Electrocentrale" Cra
iova, trebuie să remarcăm că aici 
principala preocupare a întregului 
colectiv este de a produce cit mai 
multă energie electrică pe bază de 
cărbune și în condiții de eficiență 
economică sporită. Un alt fapt care 
merită a fi menționat este că, in 

hidrocentrala de 
pe Lotru a ajuns 
să funcționeze la 
întreaga 
instalată.
numeroase 
puri hidroener
getice au intrat 
in producție. Cu 
toate aceste re
zultate bune, ra
portate de nume
roase unități e- 
nergetice, totuși, 
nu a fost realiza
tă integral pro
ducția de 
electrică 
cată a 
ținută pe 
cărbune.

pune să se depună eforturi 
toare pentru ca toate capacitățile 
energetice care utilizează combusti
bilul solid să intre in funcțiune la 
termenele planificate sau chiar in 
de vans, iar restanțele să fie recupe
rate neintirziat. Avem în vedere, in 
acest sens, grupurile de mare capa
citate de la Rovlnari și Turcerii. Cal
culele arată că, prin darea lor grab
nică în exploatare, s-ar obține im
portante efecte economice, 
zi de funcționare a unui 
grup ce utilizează lignit 
economisirea a circa 2 500 
bustibil lichid' (păcură).

O altă cerință la ordinea zilei, 
care se desprinde din prevederile 
legii, vizează 
măsurilor ce 
bilanțurilor 
întreprinderi, 
reduceri substanțiale a consumurilor

această perioadă, an.

care a efectuat-o 
tovarășul Nicolae 
manifestat convin-

Sînt aplicate cu strictețe măsurile prevăzute în 
bilanțurile energetice ?
Cum se asigură creșterea producției de energie 
electrică pe bază de cărbune ?
Valorificarea superioară a resurselor energetice 
secundare se realizează la nivelul prevăzut ?
Au fost pretutindeni întocmite programe speciale 
pentru reducerea consumurilor în 1977 ?

înțelegerii profunde a acestei 
fundamentale. Astfel, în pe- 
de trei ani care a tre
ia adoptarea Legii cu pri- 
măsurile de dezvoltare a ba

sută cît a reprezentat ritmul mediu 
anual de creștere a producției in
dustriale. De asemenea, consumul 
total de energie electrică a scă
zut cu 14 kWh la 1 000 lei ve
nit național în anul trecut, față de 
anul 1970 (pentru acest an calculele 
nu sînt încheiate), in condițiile in 
care venitul național a sporit in mod 
substanțial.

In ce constau principalele direcții 
în care trebuie să se acționeze în 
continuare, cu mai multă fermitate, 
cu exigență sporită pentru economi
sirea și gospodărirea cu maximă gri
jă a fiecărui gram de combustibil, a 
fiecărui kilowat-oră de energie elec
trică ?

Din capul locului, este vorba de 
creșterea producției de energie elec
trică pe bază de cărbune și prin va
lorificarea deplină a potențialului hi
droenergetic. In perioada celor 
trei ani care au trecut de la adopta- 

legii, au fost înregistrate

putere
Alte 
gru-

energie 
planifi- 
fi ob- 
bază de 
Se im- 
stărui-

O singură 
astfel de 
înseamnă 

tone com-

efectivă aaplicarea
decurg din concluziile 
energetice întocmite in 
pentru asigurarea unei

Arăturile adinei, 
de calitate - 

la baza 
recoltei viitoare
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al controlului obștesc
Investind controlul obștesc cu im

portante răspunderi în acțiunea per
manentă de perfecționare a activită
ții unor sectoare de cel mai larg in
teres .cetățenesc, reglementările in 
vigoare și in primul rind Legea nr. 
6/1972, pup acceptul pe conlucrarea 
strînsă intre echipele cetățenești, ca 

' exponente ale opiniei publice, și lu
crătorii unităților controlate. In a- 
celași timp, legea are în vedere și 
acele situații in care această con
lucrare nu se realizează, în care se
sizările și propunerile echipelor cetă
țenești se lovesc de lipsa de recepti
vitate a celor controlați, iar interven
ția conducerilor de unități și a or
ganelor ierarhic superioare nu se 
exercită. In acest sens, articolul 24 
din Legea nr. 6/1972 privind organi
zarea și funcționarea controlului ob
ștesc precizează : „Conducătorii uni
tăților controlate, precum și conducă
torii și alți angajați ai organelor ie
rarhice superioare, care se fac vi- 
novați de lipsă de interes în exami
narea și valorificarea constatărilor și 
propunerilor făcute de echipele de 
control obștesc răspund disciplinar, 
material, administrativ, civil sau pe
nal, după caz, potrivit legii". Sint 
prevederi care angajează direct res
ponsabilitatea factorilor interesați în 
asigurarea unei finalități și a unei 
eficiențe ridicate în activitatea de 
control obștesc.

Ceea ce se impune in mod deosebit 
atenției in legătură cu articolul 24 din 
lege este faptul că prevederile sale 
nu sint aplicate uneori in mod 
corespunzător, nefiind trași la răs
pundere cei vinovați de lipsă 
de interes în valorificarea su
gestiilor și propunerilor formu
late de echipele cetățenești. Stă
ruim asupra acestui aspect

amplu dezbătut la întîlnirile care au 
loc in aceste zile, nu numai in Ca
pitală, ci în întreaga țară, în pre
gătirea consfătuirilor județene și a 
consfătuirii pe țară pe tema contro
lului obștesc — pentru faptul că de

In pregătirea consfătuirii pe țară 
privind controlul obștesc

(Continuare in pag. a III-a)

Lumini
pe chipul orașului

Ion ARIEȘANUPetru V1NT1LA

mul- 
greu 

din

acele momente ca o 
cronici de-o valoare

stat sub semnul 
sirenei salinei, ce 
în adîncuri și ii 
pe acești tăietori
Azi, cel ’care va

să însemne 
trăia un

înflăcărată pentru a 
elevi, 

continuatori 
înălțare a

sare ale orașului 
Mureș, încă de 
de primul război 

pînă după al 
în tinerețea

habsbur-
dindu-și viața pen- 

ideea

- I * L v • • /n librarii
Nu cu multe zile in urmă am avut prilejul să asist 

o emoționantă intilnire a unui rapsod cu cititorii 
prietenii săi. Intimplarea, puțin obișnuită nu numai 
noi. dar in întreaga lume, a avut loc in librăria centrală 
a Reșiței. Ea a fost prilejuită de apariția cărții 
„Amurguri de vară", scrisă de bătrinul scriitor-țăran 
Petru Petrica din comuna cărășeană Cirnecea. Cartea 
a apărut in editura „Facla" din Timișoara. Peste o sută 
de cititori stăteau buluc intre standurile librăriei. Intre 
ei. surprinsă și sfioasă de atita atenție, stătea cu obra
zul îmbrățișat in maramă, cea care de peste șase de
cenii este blinda și înțeleaptă soție a scriitorului-țăran 
Petru Petrica. Acuma, amindoi sînt pensionari coope
ratori. dar in ciuda bătrineții continuă să muncească.

Imagine din Tulcea de azi

exigențelor 
conducerea 
nostru.

puse în fața lor de către 
partidului și statului

modul în care acționează conducerile 
de întreprinderi și forurile ierarhie 
superioare pentru ca în unitățile 
subordonate să se acorde atenția cu
venită rapoartelor de control obștesc 
depind in mare măsură finalitatea 
sesizărilor făcute de echipele cetățe
nești, ridicarea activității reprezen
tanților obștii la nivelul cerințelor și

— La I.L.F. Berceni registrele uni
ce de control din unități nu sint nici 
măcar văzute de conducerea între
prinderii — ne spune Alexandru Ro
taru, responsabil Cu problemele de 
control obștesc în cadrul Consiliului 
sindicatelor din sectorul 5. Dar și 
atunci cînd constatările noastre ajung 
la cunoștința conducerii întreprinde
rii, soarta sesizărilor este aceeași. 
Personal, am fost nu de mult în con
trol împreună cu o echipă cetățe
nească, și pentru că faptele depistate 
erau deosebit de grave, am solicitat 
să vină 
adjunct al I.L.F. Berceni, tovarășul 
Mircea 
s-a convins de gravitatea faptelor și 
a promis că in maximum 10 zile o

la fața locului directorul

Diaconescu. Acesta a venit,

(Continuare in pag. a U-a)

de iarnăVacanța
Un bogat program de manifestări 

cultural-educative pentru pionieri și școlari 
sub semnul Festivalului național 

„Cîntarea României“
22 decembrie 

vacanța de 
a elevilor.

I 
I
I
I
I
I
I
I

Din aspra și frumoasa convingere ca munca este su
premul țel al vieții.

L-am ascultat pe țăranul Petru Petrica rostindu-și 
simplu și emoționant in fața cititorilor credința in va
lorile creatoare ale poporului, speranța că volumul său 
de povestiri se va înscrie modest pe linia înțeleptului 
Program al partidului de educație socialistă, de făurire 
a unei noi și înalte conștiințe umane.

Ascultindu-l, îmi aminteam spusele sale că, in urmă 
cu patru decenii, ca să poată tipări o piesă de teatru 
popular a fost nevoit să vindă la tirgul din Oravița o 
vacă. Îmi aminteam de acest lucru, dar privirea imi 
cădea fericită peste masa unde noua sa carte iși aștepta 
cititorii. Carte tipărită acum de o editură, carte 
conjurată de stima și prețuirea cititorilor.

Un simplu rapsod popular, fără multe școli, 
inspirat de frumusețea prezentului, îmbărbătat de ener
gia creatoare a întregii noastre națiuni, iși afirma cu 
înțelepciunea îndelungatei sale vieți nu atit bucuria de 
a-și simți recunoscută și stimată vocația artistică, cit se
tea de cultură și civilizație a unui neam întreg, înțe
lepciunea de miere și aur a nenumărate veacuri de 
aspirație spre munca liberă, creatoare.

Un rapsod in librărie stătea in 
miniatură, desenată pe fila unei 
sufletească fabuloasă.

Nu fusesem cam de 
tișor acasă. îmi era 
să străbat drumul, 
cimpia de vest a Banatu
lui, unde trăiesc și mun
cesc, pină in inima Tran
silvaniei, in orășelul meu 
de pe valea Mureșului, in 
Ocna Mureș, fostă, pe vre
muri, Uioara. Iată însă că 
un eveniment, 100 de ani 
de la atestarea școlii din 
orașul meu natal m-a che
mat să-mi caut așezarea 
unde am văzut lumina zi
lei. S-a nimerit o dumi
nică însorită și, fără exa
gerare, aproape toată su
flarea tinerească a orașu
lui meu, cu peste 16 000 lo
cuitori. se adunase în in
cinta școlii generale ce-și 
aniversa centenarul.

Pe la tribuna improviza
tă s-au perindat diverși 
vorbitori, profesori din a- 
șezare, primarul orașului, 
directorul școlii, 
elevi, oameni din 
Și astfel, din 
succesive înscrieri 
vînt, s-au conturat 
le de dezvoltare ale 
lui meu de azi și de 
Pornind de la 
micii școli, de acum 100 de 
ani, ce numărase abia 75 
de elevi și o singură clasă, 
iată-ne acum față în față 
cu clădirea nouă, cu fe
restrele pline de soare ce 
izvora deasupra dealului 
Banța, ca și zidirea noului 
liceu, amindouă frecventate 
de peste o mie de copii, slu
jite de zeci și zeci de das
căli. Pe strada gării, ce se 
continua cu strada centru
lui. pe care întilnisem, în 
toată copilăria și tinerețea 
mea doar același șir de 
case vechi și sumbre ale 
arhaicei colonii a salinei,

foști 
oraș, 

aceste 
la cu- 
linii- 

orașu- 
mîine. 

existența

acum se înalță șiruri mo
derne de noi blocuri, cu 
zite cinci niveluri, la parter 
cu mari magazine aerate 
și luminoase.

Știam că orașul meu 
fusese renumit, încă din 
vechime, în extracția sării 
ce era dusă in întreaga 
Transilvanie de caravanele 
lungi de care, sau de bărci

mura necesară marii in
dustrii de produse sodice 
care face, din această așe
zare, un veritabil centru al 
chimiei județului Alba. 
Iată marile edificii ale u- 
zinei de pe malul Mureșu
lui, ale căror lumini, noap
tea, călătorul de pe linia 
Cluj-Napoca — Teiuș le 
zărește încă de departe, ca

mari, pe Mureș în jos. 
Moșii mei, dinspre mamă 
și tată, au fost amindoi 
mineri și tăietori în oc
nele de 
de pe 
dinainte 
mondial, 
doilea. Tata, 
lui, de asemenea, fusese 
„ocnar". întreaga mea co
pilărie a 
dudei, al 
îi chema 
da afară 
de sare.
căuta acei tăietori obosiți 
n-ar mai putea să-i in- 
tilnească niciodată. Acum, 
vechii „ocnari" au devenit 
veritabili sondori. Sondele 
salifere. aparținind ca un 
simbol al orașului meu, 
sint introduse direct în ma
sivul de sare pe care vie
țuiește Ocna Mureșului și 
de unde extrag sara-

într-o jerbă scinteietoare 
ce incintă privirea. Fabrica 
veche, „Salvay", a unei și 
mai vechi societăți anoni
me devenită după naționa
lizare uzinele de produse 
sodice, deține, în șiragul 
cetăților chimiei românești, 
o poziție de prestigiu.

Există în orașul meu 
multe străzi modeste, ce 
poartă tot atîtea nume ale 
unor luptători și eroi ai 
neamului nostru. Chiar și 
mica mea stradă, așezată 
sub dealul Banța, are ca 
denumire numele unui 
vechi „ocnar". Ștefan Au
gustin, ce a luptat pe 
timpul tiraniei 
gice, " ' . .
tru ideea înălțătoare de 
libertate națională și so
cială.

Dar în această diminea
ță aniversară — fosta mea 

școală împlinește un secol

— simt, in fața miilor de 
oameni, din piepturile că
rora izbucnesc cintece și 
poezii închinate acestui 
timp românesc, marelui vis 
de miine al socialismului 
și comunismului, simt, re
pet, că mulți dintre cei pe 
care-i privesc sînt deja e- 
roii de azi și de miine, 
eroii prezentului pe care 
cei ce vor veni îi vor putea 
cinsti la rîndul lor, precum 
noi îi cinstim azi pe înain
tași.

S-au cîntat, în duminica 
aceea de noiembrie în care 
eram acasă, acolo, în in
cinta unei școli centenare 
din orașul meu natal, cin
tece dedicate țării, parti
dului, fiului ei iubit, pre
ședintelui României. S-a 
prețuit, in cuvinte vibran
te. aportul dascălilor de 
ieri și de azi, printre care 
se număra și bătrina mea 
învățătoare, Corina Ivan, 
s-a vorbit despre dragostea 
lor 
ridica generații de 
buni și demni i 
ai operei de 
patriei.

Toate puteau 
că orașul meu 
moment unic in istoria lui 
seculară. Ceea ce am luat 
însă cu 
dimineață 
lumina ce 
numai pe 
lor și a 
preajma i 
seamă, in inimile lor. Era 
însăși lumina acestui timp, 
ce suia, de pe fețele oa
menilor, pe fața orașului 
meu, răminind acolo, sta
tornică și adevărată.

mine, din acea 
însorită, a fost 

■ o descifram nu 
chipurile copii- 

i oamenilor din 
mea, ci, mai cu

La 
începe 
iarnă

O notă de inedit și, 
totodată, de profundă 
semnificație educativă 
este conferită apropia
tei vacanțe de partici
parea pionierilor și e- 
levilor la primele com
petiții din cadrul Fes
tivalului național al 
educației politice și 
culturii socialiste CtN- 
TAREA ROMÂNIEI. 
Intre 22 decembrie 1976 
și 9 ianuarie 1977, ele
vii din invățămintul 
primar, gimnazial, li
ceal și tehnic-profesio- 
nal se vor întrece in 
domeniul interpretării, 
în cadrul etapei jude
țene și pe municipiul 
București. Vor parti
cipa pe scenele festiva
lului fruntași la în
vățătură interpreți in
dividuali, formații ar
tistice de muzică vo
cală și instrumentală 
— coruri, fanfare, or
chestre — colective de 
teatru și poezie, dans 
popular și dans cu 
temă, teatru de estra
dă, de marionete și pă
puși, brigăzi artistice 
etc. In domeniul crea
ției literar-artistice, în 
aceeași perioadă, sînt 
programate : etapa pe 
școală a concursului de 
creație literară Tinere 
condeie, expoziții de 
filatelie ale pionierilor 
și școlarilor pe școli 
și localități, etapa pe 
școală și localitate a 
concursului de artă 
populară (constind din- 
tr-o expoziție și o se
siune de etnografie și 
folclor, cu lucrări rea
lizate în cercurile din 
școli și casele pionie
rilor). Elevii din învă- 
țămîntul artistic vor 
lua parte la etapa pe 
școală a concursului 
de coregrafie.

Desfășurate sub sem
nul unor glorioase a- 
niversări — centenarul 
independenței de stat 
a României, procla-

marea Republicii, evo
carea răscoalei țără
nești din 1907, împli
nirea a 55 de ani de la 
crearea U.T.C. — ma
nifestările educative 
ale vacanței de iarnă 
vor fi ancorate profund 
în amplul proces de 
educație politică, pa
triotică și revoluționa
ră a tinerei generații, 
preconizat de Progra
mul partidului. Recita
luri de poezie patrio
tică, de cintece mun
citorești și revoluțio
nare, excursii și vizite 
la locuri istorice și la 
muzee de istorie, ci
cluri de filme, specta
cole teatrale, întilniri 
cu activiști de partid 
și de stat, cu fruntași 
în muncă, cu creatori 
din diferite domenii 
ale artei, culturii și 
științei vor adinei con
tactul tineretului șco
lar cu realitățile edi
ficării socialiste a pa
triei. le vor face mai 
profund cunoscute mo
mente semnificative 
din lupta poporului 
nostru pentru indepen
dență națională și so
cială.

Nu vor lipsi din pro
gramul vacanței de 
iarnă două manifestări 
tradiționale : serbarea 
pomului de iarnă și 
Revelionul tineretului. 
La serbarea pomului 
de iarnă — organizată 
în întreprinderi și in
stituții, Ia orașe și 
sate, in unități de în- 
vățămînt și așezămin
te de cultură. în creșe, 
case de copii etc. — 
copiii țării vor primi 
daruri in valoare de 
116 milioane lei. Ma
nifestările sărbătorești 
ale sfîrșitului de an 
vor oferi formațiilor 
artistice școlare și pio
nierești, colectivelor de 
colindători prilejul e- 
vocării unor tradiții, 
datini și obiceiuri de 
iarnă ale poporului.

Activități mult în
drăgite de pionieri și

elevi își vor afla, în 
zilele vacantei, cadrul 
prielnic de desfășura
re. Astfel, Ambasado
rii prieteniei — 400 de 
pionieri delegați din 
toate județele țării — 
se vor întîlni, între 25 
și 29 decembrie, la 
Focșani. Patrulele șco
lare de circulație, prie
tenii pompierilor, sa
nitarii pricepuți se vor 
confrunta in etapele 
pe școală și pe locali
tate ale concursurilor 
lor tradiționale. Tabere 
de istorie, la Giur
giu și Caracal, șl 
arte plastice, la Cîm- 
pulung și Tirgu Jiu, 
vor reuni elevi din în- 
vățămintul gimnazial 
și liceal ; de aseme
nea, tabere de instrui
re, organizate în Bucu
rești și alte localități 
din țară, vor reuni 
elevi din activul pio
nieresc și U.T.C.

Deosebit de bogat 
reprezentate în progra
mul vacanței de iarnă 
vor fi și activitățile 
sportive și turistice. 
Campionatele naționa
le școlare vor progra
ma. intre 22 și 31 de
cembrie. competiții de 
șah (pe echipe) — eta
pa pe școală, gimnas
tică (școli generale) — 
etapa pe localitate. 
Cupa 30 Decembrie la 
hochei și patinaj vi
teză va fi disputa
tă de finaliști la 
Miercurea Ciuc, între 
23 și 29 decembrie, 
în timp ce pentru cupa 
Independenței la să
niuță și șah (prin co
respondență) vor avea 
loc etapele pe școală 
și pe localitate. In 
tabere de pregătire 
sportivă de iarnă își 
vor îmbogăți perfor
manțele tinere spe
ranțe școlare.

Vacanța școlară de 
iarnă se va încheia la 

ianuarie 1977.
Florica 
DINUEESCU
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LIBERTĂȚII
în istoria luptei desfășurate de 

Partidul Comunist Român in apăra
rea intereselor vitale ale poporului, 
file memorabile au înscris acțiunile 
energice împotriva fascismului din 
perioada premergătoare celui de-al 
doilea război mondial. Conștient de 
grava primejdie pe care fascismul o 
reprezenta pentru independența țării, 
pentru însăși existența națională, 
partidul a chemat toate forțele so
ciale și politice înaintate să se uneas
că într-un puternic front antifascist, 
pentru apărarea democrației, a inde
pendenței, suveranității și integrității 
teritoriale.

Tocmai In scopul atragerii in lupta 
antifascistă a unor mase cit mai largi, 
aparținînd celor mai diverse categorii 
sociale, partidul a îmbinat formele 
de luptă ilegale cu cele legale și 
semilegale, a sprijinit crearea a nu
meroase organizații de masă cu ca
racter democratic, care au izbutit un 
anumit timp să activeze în legalita
te. Printre acestea s-a numărat și 
Comitetul de apărare antifascistă, a 
cărui activitate s-a desfășurat cu 
patru decenii în urmă, sub condu
cerea nemijlocită a Comitetului re
gional Dobrogea al P.C.R.

Larga componență socială a comi
tetului de apărare antifascistă este 
ilustrată de faptul că în rîndurile 
sale activau, alături de muncitori 
din port și din întreprinderile Con
stanței, ingineri, avocați, profesori, 
preoți, oameni de diferite convingeri 
și apartenențe politice, printre care 
și membri ai organizațiilor locale ale 
P.N.Ț. și P.N.L. Paralel cu colectarea 
de fonduri pentru ajutorarea deținu- 
ților antifasciști din închisori, comi
tetul a organizat conferințe privind 
necesitatea unirii tuturor forțelor 
democratice spre a bara ascensiunea 
fascismului la putere, aspecte ale

Abuzul a fost 
curmat

Cine era pînă de cu- 
rînd ing. Aurel Dia- 
conescu ? Legal, era 
împuternicit să con
ducă Ocolul silvic din 
Băcești-Vaslui, să ape
re și să dezvolte pro
prietatea obștească, să 
se manifeste in muncă 
și în societate ca un 
adevărat comunist, 
conducător politic al 
unei unități economi
ce. în fapt, el se cre
dea însă (și se com
porta ca atare) zmeul- 
zmeilor, omul care 
tăia și spînzura pe 
„moșia" lui, după 
expresia sa favori
tă. într-o amplă se
sizare adresată redac
ției noastre era înfă
țișat ca un om abuziv, 
pus pe căpătuială pe 
seama și în dauna in
tereselor generale, un 
om care încalcă groso
lan legalitatea socia
listă. Faptul că unele 
sesizări privind com
portarea și apucăturile 
sale n-au fost cerceta
te obiectiv, cu respon
sabilitate, l-a făcut să 
se creadă intangibil, că 
nimeni și nimic nu-i 
stă în cale.

în răspunsul său. 
Comitetul județean 
Vaslui al P.C.R. ne 
informează că sesi
zarea a fost minuțios 
cercetată de un colec
tiv de activiști de 
partid și de stat, care 
a constatat temeinicia 
acesteia. Sus-numitui 
— se precizează in 
răspuns — folosește 
un stil de muncă neco
respunzător, creează o 
atmosferă dăunătoare 
bunei desfășurări a 
activității, prin injurii, 
jignirea angajaților și 
lipsă de principialita
te. Nu respectă princi
piul muncii și condu
cerii colective, nu co
laborează cu cadrele 
de specialitate, respin
ge critica și propune- 

cești. pus în discuția 
plenarei comitetului 
comunal de partid, cu 
care prilej a fost eli
berat din funcția de 
membru al biroului și 
locțiitor al secretaru
lui. De asemenea, s-au 
luat măsuri de recu
perare a cheltuielilor 
legate de transportu
rile efectuate în inte
res personal cu auto
turismul și căruța o- 
colului, iar aspectele 
constatate și măsurile 
luate s-au prelucrat 
cu conducerile ocoale
lor silvice din județ.

Credem că ar fi ne
cesar să se pronunțe 
șî adunarea generală a 
organizației de bază 
din care el a făcut 
parte, intrucît are și 
aceasta competența ei, 
el fiind in primul rind 
membru de partid, a- 
poi șef de unitate.

Așa se constru
iește un bloc ?
Nu de mult, la re

dacția noastră s-a pre
zentat un locatar al 
blocului nr. 39, situat 
în aleea Cetatea Veche 
nr. 4 din sectorul 5 și 
ne-a relatat o situație 
greu de admis. în e- 
sență el reclama șan
tierele nr. 3 și 4, a- 
parținind de I.C.P. 
București, ai căror an
gajați au făcut celor 
250 locatari ai blocu
lui menționat mari ne
cazuri. Cum ? Prin 
„organizarea'.1 șantie

rile angajaților etc.
în continuarea răs-
punsului sînt rela-
tate numeroase abu-
zuri, din care reți-
nem : folosirea unor
angajați ai ocolului 
(cite 4—5) la treburi
le din gospodăria pro
prie, fără plată, in 
timpul programului de 
lucru, folosirea auto
turismului unității în 
scopuri personale, în
călcarea legalității in 
sensul neacordării an
gajaților a concediului 
legal de odihnă etc. 
Pentru toate acestea, 
se arată în încheierea 
răspunsului, Aurel Dia- 
conescu a fost înlo
cuit din funcția de șef 
al Ocolului silvic Bă- 

luptei antifasciste pe plan mondial, 
imperativul unei mai ferme acțiuni 
a Ligii Națiunilor împotriva agreso
rilor fasciști etc.

Neliniștite de combativitatea și 
crescinda influență în mase a diferi
telor organizații democratice și 
antifasciste, guvernul a trecut la 
scoaterea lor în afara legii, precum 
și la arestarea conducătorilor acesto
ra, cărora li s-au înscenat procese.

40 de ani de la procesul 
de la Constanța 

al militanților comuniști

în aceste împrejurări a avut loc la 
Constanța, între 10—16 decembrie 
1936, procesul celor 58 membri ai Co
mitetului de apărare antifascistă, 
printre care Alexandru Șteflea, Ni- 
colae Cioroiu, Andrei Ionescu. Ilie 
Ninescu, Filimon Sîrbu, Popa Vasi- 
le, Tudor Carapancea, Vasile Silea, 
Dumitru Mihai. Elena Danielescu, 
Nicolae Rusu, Tudor Nicolau. Con
stantin Mușat, Gheorghe Mihăilescu 
etc.

în pofida presiunilor care s-au 
exercitat asupra lor, ei au exprimat 
cu vigoare hotărirea lor de luptă 
împotriva fascismului, pentru apăra
rea integrității teritoriale a patriei, 
profundul lor patriotism. Sub îndru
marea partidului, acuzații au acțio
nat ca acuzatori hotăriți ai regimului 
burghezo-moșieresc. „Iubesc din a- 
dîncul inimii patria în care m-am 
născut și m-am format, statul națio

rului în vederea con
struirii unui bloc în 
fața blocului lor, i-au 
izolat, pur și simplu, 
„de tot ce-i înconjoa
ră". Nu știm ce în
seamnă pentru respec
tivii constructori orga
nizare de șantier, dar 
pentru locatarii de la 
blocul cu nr. 39 a în
semnat : tăierea con
ductelor de apă caldă, 
apă rece, termoficare 
și a luminii de pe stra
dă; infundarea canali
zării exterioare a blo
cului cu pămint de pe 
șantier; blocarea in
trărilor, traversarea 
făcindu-se pe un po
deț de scinduri etc.

Din răspunsul Comi
tetului de partid al 
sectorului 5 rezultă că 
„cele sesizate se con
firmă in mare parte, 
ceea ce a condus ca, in 
conformitate cu H.C.M. 
nr. 2 494/1969, să fie 
sancționați cu amendă 
de la 1 100 Ia 3 000 lei 
șefii șantierelor nr. 3 
și 4, șeful de lot in
frastructuri, șeful de 
lot montaj, șeful de 
lot instalații. De a- 
semenea, directorul 
I.C.P.B., care a refu
zat să se prezinte la 
fața locului pentru re
medierea celor semna
late, a fost sancționat 
cu amendă de 3 000 
lei.

Desigur, toate aces
te măsuri sînt bune și 
își au rolul lor edu
cativ. Chestiunea se 
pune dacă se între
prinde ceva și pentru 
soluționarea propriu- 
zisă a sesizării. 

Concis, la obiect
Comitetul de cultură și educație socialistă al 

județului Prahova : în urma cercetării între
prinse, s-au confirmat deficientele semnalate în 
activitatea bibliotecii comunale Măgureni. S-au 
luat măsuri de schimbare a bibliotecarei respec
tive. iar in prezent biblioteca iși desfășoară acti
vitatea in mod normal.

Consiliul popular al orașului Cugir : S-au 
luat măsuri în vederea executării unor lucrări 
de tencuire. de către constructor, în exterior, la 
geamurile blocului 19 din aleea C. urmind a se 
executa complet fațada, după terminarea tron
sonului A. care este in construcție. Prin efec
tuarea acestor lucrări se va asigura menținerea 
temperaturii constante in apartamente.

Direcția județeană de poștă și telecomunica
ții — Dolj : La reclamația semnată de Marcu 
Gheorghe din Filiași, str. Dezrobirii nr. 12, vă 
facem cunoscut că mandatul poștal respectiv a 
fost achitat destinatarului cu intirziere datorită 
faptului că mandatul original a fost pierdut in 
timpul transportului.

Să fie oare aceasta o explicație pentru o în- 
tîrziere de circa 50 de zile, timp in care desti
natarul a făcut numeroase reclamații pentru a 
intra în posesia banilor și n-a fost luat in sea
mă? Dar cu pierderea mandatelor cum stăm? 
Conducerea D.J.P.Tc.-Dolj are obligația să cla
rifice sesizarea sub toate aspectele și să in
formeze redacția asupra măsurilor luate.

Neculal ROȘCA

nal român, poporul meu care este 
hotărit să-și apere cu dirzenie ho
tarele și integritatea", declara in in
stanță unul din acuzați. Temeiurile 
atitudinii lor intransigente impotriva 
fascismului au fost, de asemenea, răs
picat afirmate in timpul procesu
lui: „A fi antifascist înseamnă 
a milita pentru apărarea inde
pendenței naționale, a lupta im
potriva planurilor de expansiune ale 
agresorilor imperialiști de tot felul".

Nici amenințările la condamnări 
aspre nu i-au putut clinti pe acuzați 
de la convingerile și hotărirea lor de 
a se împotrivi fascismului. Ecoul 
in mase al procesului s-a reflectat în 
acțiunile de solidaritate cu luptătorii 
antifasciști. De cite ori inculpații 
erau transportați la tribunal sau la 
închisoare, sute de oameni ieșeau pe 
străzi spre a protesta împotriva re
presiunilor antidemocratice ale re
gimului burghezo-moșieresc.

După cinci zile de dezbateri. Con
siliul de război al Diviziei a 9-a in
fanterie a dat sentința. „în cifre to
tale — scria ziarul „Dimineața" din 
17 decembrie 1936 — aceste condam
nări reprezintă 24 de ani de temniță 
și 150 de ani de interdicție". Mulți 
din cei condamnați au luat drumul 
Doftanei.

Lupta forțelor democratice, patrio
tice pentru salvgardarea libertății și 
independenței țării avea să-și găseas
că incununarea. in anii următori, prin 
victoria insurecției naționale armate 
antifasciste și antiimperialiste care a 
deschis o nouă eră în istoria Româ
niei. Cinstim azi lupta și jertfele 
înaintașilor, consacrindu-ne toate for
țele infăptuirii hotăririlor Congresu
lui al XI-lea menite să asigure în
florirea patriei. înaintarea neabătută 
pe calea socialismului.
Conf. univ. Ion ARDELEANU

La Pașcani

Vagoane basculante 
de mare capacitate
La Pașcani, la întreprinderea 

de reparat material rulant se 
realizează, după cum se știe, va
goane basculante. în ultimul 
timp, printr-o reproiectare a lor 
se economisesc cinci tone de 
metal la fiecare vagon. Totoda
tă. autoservirea se realizează 
prin basculare bilaterală atit în 
timpul staționării, cit și al mer
sului. Vagonul astfel realizat se 
folosește cu bune rezultate pen
tru transportarea la șantiere a 
produselor de balastieră și a al
tor materiale în vrac. El are 
două cuve cu o capacitate de 30 
mc, echivalentul unei greutăți 
dc 46,5 tone. Instalația de bas
culare a vagonului este inde
pendentă, fiind ‘acționată de opt 
cilindri..

Consemnînd acest succes, a- 
mintim, de asemenea, moderni
zările realizate la cuptoarele din 
sectoarele de tratamente termi
ce, forjă și arcurărie, precum și 
forjarea in matrițe închise a 
pieselor, vopsirea vagoanelor în 
sistemul cîmpului electrostatic, 
mecanizarea manipulării roților 
și discurilor in secția rotărie. a 
degajării șpanului, a paletizării 
și stivuirii pieselor pe verticală, 
in magazii, cu ajutorul electro- 
stivuitoarelor, automatizarea o- 
perației de filetare a șuruburi
lor de la aparatul de legare a 
vagoanelor și altele. Notăm și 
trecerea la călirea pieselor de 
schimb, îndeosebi a bucșelor și 
butoanelor pentru boghiuri, prin 
curenți de inaltă frecvență. (M. 
Corcaci).

In fotografia alăturată : un 
vagon basculant construit la în
treprinderea din Pașcani.

cinema

13,30; 15,45; 18: 20,15. 
pentru o coroană : 

9; 11,15; 13.30: 15,45;

dispărută : MODERN

• Trei zile și trei nopți : SCALA
— 9.15; 11,30; 13,45; 16; 18.15; 20.30, 
CAPITOL — 9.15; 11,30; 13,45; 16; 
18.15; 20,30, FAVORIT — 9,15; 11,30; 
13.45; 16; 18.15; 20,30.
• Jurnalul unui director de școa
lă : FESTIVAL — 9; 11,15; 13,30;
16: 18,15; 20.30.
• Mereu alături de tine : LUCEA
FĂRUL — 9; 11,15; 13.30; 16; 18,15;
20.30. BUCUREȘTI — 9: 11,15; 13,30; 
16; 18.15; 20.30. PALATUL SPOR
TURILOR ȘI CULTURII — 18.
• Șatra: PATRIA — 9; 11.15;
13.30; 16; 18,15; 20,39.
• Haiducii lui Șaptecai : VICTO
RIA — 9.15; 11,30; 13.45; 16: 18,15;
20.30.
• Salvo D’Acquisto : FEROVIAR
— 9; 11.15; 13,30; 16: 13,15; 20.30.
• Premiera : CENTRAL — 9,15; 
11.30; 13.45; 16; 18,15; 20.30, CO
TROCENI — 10; 12; 14; 16; 18; 20, 
MIORIȚA — 9; 11,15; 13.30; 15,45; 
18: 20,15.
• întoarcerea panterei roz : EX
CELSIOR — 9; 11.15; 13.30; 16:
18,15; 20,30. TOMIS — 9; 11,15;
13,30; 16; 18,15; 20,30.
• Din zori în zori : CASA FIL
MULUI — 10; 12; 14; 16, GRIVIȚA
— 9; 11,15;............................. ................
• Romanță 
LUMINA — 
18; 20.15.
. Expediția
— 9; 12,15; 16; 19,15.
• Luptătorul din New Orleans:
TIMPURI NOI — 9; 11,15; 13,30;
15.45; 18: 20.15.
• Frățiorul : EFORIE — 10; 12;
14; 16: 18: 20.
• Bunicul și doi delincvenți mi
nori : BUZEȘTI — 9; 11.15; 13,30; 
16; 18.15; 20,15, MELODIA — 9; 
11.15; 13,30: 16; 18,15; 20,30. GLO
RIA — 9; 11.15: 13.30; 16; 18,15;
20.30.
• Pe aripile vintulul (ambele se
rii) — 9,45, Unchiul meu -
16.15. Aventura fericita — 
Comoara din Sierra Madre — 
CINEMATECA (sala Union).
• Cei 13 de Ia Barletta :
CEGI — 10: 15,30; 17.45: 20. 
. Tănase Scatiu : DACIA 
12,30; 16; 19,15. MUNCA —
19.
. Misiune pe lantzt : UNIREA — 
15.30; 17.45: 20.
• Expresul bulgărilor de zăpadă: 
AURORA — 9: 11,15; 13,30; 15,45; 
18: 20.15.
• Al șaptelea cartuș :
TARI — 15,30; 18; 20,15.
• întoarcerea marelui
DRUMUL SĂRII — 15.30:
• Momeala : GIULEȘTI 
17,45; 20.
. Osinda : PACEA — 15,30; 17,45;
20.
• Comisarul Piedone la Hong-
Kong : FLOREASCA — 15.30; 18;
20.15.

- 14;
18.30, 
20,30:

BU-

— 9; 
15.45;19,15.

FEREN-

blond : 
18; 20.15. 
— 15.30;

La întreprinderea de autoturis
me din Pitești sosesc de peste ho
tare numeroase scrisori de mulțu
mire de la cei care au cumpărat 
automobile „Dacia 1300". Tran
scriem doar cîteva rînduri din două 
asemenea scrisori. Iosef Lipner din 
Cehoslovacia : „Sînt proprietar al 
unui automobil «Dacia 1300» ; mă 
declar foarte mulțumit de consumul 
mic de benzină". Lemperger San
dor din Ungaria : „Cu bucurie vă 
pot comunica faptul că in toate pri
vințele — confort, stabilitate, con

Laziin

Araturile adinei, de calitate 
la baza recoltei viitoare

ACȚIUNI GOSPODĂREȘTI PENTRU SPORIREA RODNICIEI 
PĂMINTULUI: • Se înlătură excesul de umiditate • Importante 

măsuri de întrajutorare
După ploile abundente de la sfîrșitul săptămînii trecute, care au 

cuprins cea mai mare parte a țării, vremea s-a îmbunătățit din nou. 
Au fost create condiții pentru continuarea arăturilor adinei, necesare 
însămînțărilor de primăvară. Din datele furnizate de Ministerul Agri
culturii și Industriei Alimentare rezultă că, pină la 8 decembrie, in 
unitățile agricole de stat și cooperatiste au fost făcute arături pe 
2 880 000 hectare — 70 la sută din prevederi. Datorită bunei organizăr i 
a muncii și eforturilor făcute de către mecanizatori, în cooperativele 
agricole din județele Cluj, Alba, Hunedoara, Brașov, Covasna, Har
ghita, Bistrlța-Năsăud și Maramureș această lucrare s-a terminat. 
Pentru a putea continua executarea acestei lucrări este necesar să 
continue evacuarea apelor și să fie eliberate terenurile de coceni. 
Or, în unele județe, printre care Dolj, Olt, Teleorman, Ilfov, Vaslui, 
Ialomița, Iași și Galați, există mari suprafețe ocupate cu coceni. Uni
tățile agricole dispun de suficiente forțe și tractoare pentru strînge- 
rea și transportul grabnic al cocenilor din cimp și continuarea in 
schimburi prelungite a arăturilor in vederea executării lor cit mai 
rapide pe toate terenurile prevăzute.

Cu toate că ploile din ultimele zile 
au înrăutățit condițiile de lucru in 
cimp, in numeroase unități agricole 
cooperatiste și de stat din județul 
Arad sute de mecanizatori muncesc 
de zor pe cimp. Folosirea fiecărei 
„ferestre" dintre precipitații și utili
zarea cuplajelor de două tractoare la 
un plug. întrajutorarea între secțiile 
de mecanizare sînt cîteva din măsu
rile mai semnificative și care și-au 
dovedit eficiența în aceste zile. Acțio
nind in acest fel, mecanizatorii care 
servesc unitățile din cadrul consilii
lor intercooperatiste Beliu, Sebiș și 
Gurahonț au făcut ogoare pe întreaga 
suprafață. Bune rezultate au și uni
tățile servite de S.M.A. Cermei, pre
cum și mecanizatorii din întreprin
derile agricole de stat Scînteia. Utvi- 
niș, Chișineu-Criș. și' Nădlac. De alt
fel. pină luni seara, in județul Arad 
au fost făcute arături pe o suprafață 
de peste 102 000 hectare, adică 87 la 
sută din cea planificată. De aseme
nea, pe o suprafață dg 3 500 hectare 
au fost administrate mai 
106 000 tone îngrășăminte 
iar pe alte 3 600 hectare o 
de 384 tone Îngrășăminte 
(Constantin Simion).

bine de 
naturale, 
cantitate 
chimice.

în județul Mehedinți au fost arate 
jmai 57 la sură din suprafețele pre-numai

văzute în cooperativele agricole și 46 
la sută în întreprinderile agricole de 
stat. Condițiile de lucru în cimp sînt

• Mere roșii : MOȘILOR — 15,30; 
18; 20.
o Mary Poppins : FLAMURA—
9.30.
• Pe veci al tău : FLAMURA — 
13,30: 15.45: 18; 20.15.
• Războiul meu, dragostea mea : 
CRtNGAȘI — 17.
. Oameni respectabili : VOLGA
— 9; 11.15; 13.30; 15.45; 18; 20.15.
• Pintea : PROGRESUL — 16; 18; 
20.
• Noaptea americană : VIITORUL
— 15,30; 18; 20.15.

Program
COSMOS —
• Cangurul
• Darling 
15.45; 19.
. Călărețul
15,30; 17.45: 20.
• Cei patru mușchetari : FLA
CĂRA — 15.30; 17.45: 20.
• Program de desene animate : 
FLACĂRA — 14.15.
• Micul indian : ARTA — 15,30; 
17,45; 20.
• Lumina pe coline : RAHOVA — 
16; 18; 20.

de desene animate :
15.30.
; COSMOS — 18; 20,15.
Lili : POPULAR —

fără cap : VITAN

ta t r

..Rapsodia 
pămint —

sum de carburanți — «Dacia 1300» 
pe care o posed a depășit toate aș
teptările mele".

La ora actuală, „Dacia 1300“ este 
fabricată in șase variante, destina
te transportului de călători și 
mărfuri. Constructorii „Daciilor" 
le vor aduce noi îmbunătățiri func
ționale. estetice, de confort și de 
securitate a circulației. Este vorba 
de dotarea lor cu echipament elec
tric pentru încălzirea geamului 
din spate, de îmbunătățirea ta
bloului de bord, de înzestrarea eu

■■-

foarte grele deoarece pe mari supra
fețe băltește apa. Iată de ce, organi
zațiile de partid de la sate și con
ducerile unităților agricole, la indi
cația comandamentului județean, au 
inițiat ample acțiuni de masă pentru 
combaterea, băltirii apelor. Lucrările , 
s-au declanșat încă din săptămîna 
anterioară și se desfășoară sub de
viza : „Nici o palmă de pămint lă-' ■ 
sată sub influenta excesului de umi
ditate". în cooperativele agricole si
tuate în Lunca Dunării — Salcia, 
Vrața. Pristol. Batoți, Crivina, Gruia, 
Izvoarele, Gogoșu și altele — sute 
de cooperatori participă zilnic la să
parea canalelor de evacuare. Priori
tate se acordă efectuării acestor lu
crări pe suprafețele însămințate în 
această toamnă și pe cele care ur
mează să fie arate. Se controlează 
zilnic fiecare parcelă in parte și pe 
măsură ce terenul se zvîntă mecani
zatorii reiau arăturile. Tractoarele 
sînt dirijate pe terenurile nisipoase,

TIMIȘOARA
Noi sortimente de bunuri alimentare

Grupul întreprinderilor de indus
trie locală Timiș a realizat sarci
nile pe acest an cu 27 de zile îna
inte de termen. La obținerea aces
tui prestigios succes o contribuție 
deosebită a adus Combinatul de in
dustrie locală Timișoara (C.I.L.T.). 
Acționind sistematic pentru înfăp
tuirea prevederilor programului de 
îmbunătățire a aprovizionării popu
lației. muncitorii și specialiștii com
binatului au sporit și diversificat

CONTROLUL OBȘTESC
(Urmare din pag. I)
să ne comunice măsurile luate. Dar 
răspunsul n-a venit nici azi — după 
mai bine de două luni de la terme
nul promis. De fapt, în tot cursul 
acestuj an, la comisia de coordonare 
a controlului obștesc de sector nu s-a 
primit răspuns Ia nici una din sesi
zările și propunerile echipelor.

Există insă și o altă formă, în care 
se manifestă atitudinea pasivă față 
de sesizările echipelor de control ob
ștesc, mai subtilă decit „tăcerea". în 
acest sens, Septimiu Milea, responsa
bil cu problemele de control obștesc 
la Consiliul sindicatelor din sectorul 
7, ne relata :

— Adeseori, pentru a se dovedi, 
chipurile, că reprezentanții conduce
rilor de unități acordă atenție sesi
zărilor făcute de echipe, procesele 
verbale de constatare întocmite de 
noi sint vizate de conducerea între
prinderii cu un „V“, sub care se 
pune o semnătură indescifrabilă. 
Este, între altele, cazul întreprinde
rii I.A.P.L. Cotroceni, unde de cele 
mai multe ori, după asemenea pro- 
cese-verbale notate cu „V.“, dar ne- 
insoțite și de măsuri concrete pri
vind modul de rezolvare de către 
Subalterni a sesizărilor făcute de 
echipe, revenim in unități și găsim 
aceleași deficiențe ca și inainte.

— Uneori, dezinteresul față de ac
tivitatea echipelor de control ob
ștesc, față de sugestiile și propune
rile acestora îmbracă forme mai 
grave — ne spune in continuare re
prezentantul echipelor de control ob
ștesc din sectorul 7, tovarășul Sep
timiu Milea. Iată un caz : in primă
vara acestui an, o echipă sesizează 
întreprinderii I.C.R.A.L. Giulești o 
serie de nereguli in privința admi
nistrării imobilului din str. Știrbei 
Vodă 61. Ce credeți că a urmat sesi
zării făcute Ja I.C.R.A.L. ? Echipa 
de control obștesc primește un răs
puns de la... chiriașul reclamat.

Atitudinea de dezinteres față 
activitatea de control 

de 
obștesc din 

unitățile I.C.R.A.L. ne-a fost confir
mată de altfel și în discuția purtată 
la forul tutelar al acestor unități, 
D.G.D.A.L., unde tovarășul director

far pentru mersul înapoi și oglin
dă retrovizoare exterioară, de du
bla blocare a scaunului din față și 
dotarea cu îmbrăcăminte din tex
tile a scaunelor, de utilarea mași
nilor cu bare parașoc restilizate, 
geamuri de spate care pot fi cobo- 
rite total, cu minere îngropate la 
uși, centuri de siguranță, faruri cu 
becuri halogen și ceas electronic 
pentru bord. (Gheorghe Cirstea).

în fotografie : Imagine din secția 
de montaj a autoturismelor.

mai ușoare, care pot fi lucrate mai 
repede. Direcția agricolă a luat mă
suri ca arăturile să continue și a- 
tunci cînd vor veni înghețurile, ast
fel incit întîrzierile la executarea a- 
cestei lucrări să poată fi recuperate. 
(Virgil Tătaru).

După ce cu prețul unor mari efor
turi impuse de vremea capricioasă a 
acestei toamne s-a reușit să se trans
porte in depozite întreaga recoltă de 
porumb, în prezent principala preo
cupare a lucrătorilor de pe ogoarele 
județului Neamț este executarea a- 
răturilor adinei pe toate suprafețele 
planificate. După cum ne spunea ing. 
Gheorghe Preda, directorul Trustului
S.M.A., pînă acum au și fost ogorîie 
peste 35 000 hectare. în marea majo
ritate a unităților agricole munca 
mecanizatorilor este astfel organiza
tă incit zilnic lucrul efectiv in braz
dă al fiecărui tractor durează între 
15—20 ore. Intensificarea ritmului de 
lucru a făcut pasibil ca în ultimele, 3 
zile numărul unităților agricole din 
județul Neamț care au încheiat exe
cutarea ogoarelor să se apropie de 20. 
Tractoarele care devin astfel dispo
nibile sînt dirijate cu operativitate 
în ajutorul cooperativelor agricole 
din Ghigoiești, Moldoveni, Gircina, 
Tupilați, Dumbrava Roșie. Secuieni, 
și altele, unde au mai rămas de arat 
suprafețe cuprinse între 120—560 
hectare. Trebuie menționat însă că 
trimiterea de ajutoare în aceste uni
tăți nu poate rezolva încă problema 
efectuării ogoarelor atit timp cit 
aici suprafețele mari continuă să fie 
ocupate cu coceni netăiați sau în 
glugi. Tocmai de aceea se impune să 
fie luate urgent măsuri in vederea 
eliberării terenului. (Ion Manea), 

continuu producția, reușind să li
vreze suplimentar comerțului de 
stat produse alimentare in valoare 
de peste 14 milioane lei. Numărul 
sortimentelor noi introduse in fa
bricație s-a cifrat în acest an la 48. 
Dintre acestea amintim pîinea de 
secară hipoglucidică. chiflele gra
ham, băuturile răcoritoare pe bază 
de zmeură, afine și mere, biscuiții 
„Daciana", „Gabriela", „Timiș" și 
„Raluca". (Cezar Ioana).

din Capitală. Dar
'"i nu esta de a 

cazurilor, ci de 
dezlege mecanis- 
sesizările și pro- 

nu

Constantin Diamandi ne-a mărturisit 
limpede : „Pină acum la D.G.D.A.L. 
nu s-a făcut nici o analiză privind 
preocuparea întreprinderilor din sub
ordine față de sesizările și propune
rile echipelor cetățenești".

în cursul anchetei noastre, repre
zentanții echipelor cetățenești ne-au 
adus și alte asemenea exemple de la 
întreprinderea I.A.P.L. Bistrița, 
„Agrocoop", cooperativa meșteșugă
rească „Arta încălțămintei" ș.a. pri
vind lipsa de interes in valorificarea 
sesizărilor controlului obștesc. De 
fapt, asemenea exemple se pot da nu 
numai din Capitală. Dar rostul 
rindurilor de față 
face o listă a < 
a încerca să 
mul prin care 
punerile echipelor cetățenești 
ajung să-și găsească rezolvarea ne
cesară — în pofida prevederilor cu
prinse în lege. Consemnăm, in final, 
in legătură cu acest aspect, opinia 
tovarășului O. Halagian, responsabil 
cu problemele de control obștesc in 
cadrul Consiliului municipal al sin
dicatelor, membru al comisiei de 
coordonare și îndrumare a controlu
lui obștesc din Capitală :

— Cauzele situației semnalate con
stau în principal in lipsa de răspun
dere a conducerilor de întreprinderi, 
a șefilor ierarhici superiori unităților 
controlate — lucru reflectat de alt
fel și de exemplele prezentate de dv. 
Dar in același timp se impun după 
părerea mea și unele perfecționări 
ale reglementărilor legale. între al
tele, de pildă, ar fi necesar să se 
prevadă in lege un termen limită 
pînă la care conducătorii de unități 
și angajații organelor ierarhice su
perioare să fie obligați să ia mă
suri de rezolvare a sesizărilor șl 
propunerilor formulate de echipele 
cetățenești, termen in funcție de 
care să se aprecieze interesul sau 
lipsa de interes a acestora față de 
neajunsurile semnalate. Fac această 
propunere intrucît este îndeobște cu
noscut că valoarea oricărei măsuri 
depinde in primul rind de prompti
tudinea cu care este luată.

Mihal IONESCU

FAPTUL
DIVERS
O floare, 
două flori...

Conducerea spitalului județean 
din Galați a avut o inspirată 
inițiativă : să pună la dispoziție 
flori pentru... vizitatori. In fru
mosul hol al impunătoarei clă
diri, in ziua și la orele cind sint 
primiți vizitatorii, o angajată de 
la florăria cea mai apropiată 
vinde florile gata pregătite pen
tru a fi oferite celor dragi aflați 
aici in îngrijire. Statistica arată 
că florile cele mai multe le pri
mesc mamele de la maternitatea 
spitalului, că vinzările cresc di
rect proporțional cu numărul 
noilor născuți. Oferim, pe 
ceastă cale, o... floare celor 
au avut inspirata idee.

Rugămintea 
unui bunic

o- 
c* *

Teatrul Național București (sala 
rnlcâ) : Părinții teribili — 19,30, 
(sala Atelier) : Treptele iubirii — 
20.
• Orchestra simfonică a Radiote- 
levlzlunll ; Concert simfonic. Di
rijor : Francesco de Masi (Italia). 
Soliști : Miliacla Martin șl Giorgio 
Questa (Italia) — 20.
• Opera Română : Madame But
terfly — 19.
. Teatrul de operetă : Văduva 
veselă — 19.30.
• Teatrul de comedie : Plicul —
19.30.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala Schitu Măgureanu) : 
Lungul drum al zilei către noapte
— 19.
. Teatrul Mic; Profesiunea doam
nei Warren — 19,30.
• Teatrul „C. I. Nottara" (sala 
Magheru) ; Henric al IV-lea —
19.30.
• Teatrul Giulești : Regele Ioan
— 19.30.
» Teatrul evreiesc de stat : Hai 
noroc și zeilig șor ! — 19,30.
• Teatrul satiiic-muzlcal „C. Tă- 
nase" (sala Palatului) : Cavalca
da comediei — 19. (sala Savoy) : 
Revista cu paiațe — 19.30. (sala 
Victoriei) : Uite că nu tac — 19,30.
• Ansamblul artistic ~ 
română" : Pe acest 
19 30.
. Teatrul „Ion Creangă" : Scufița 
cu trei iezi — 17.
• Teatrul „Țăndărică" (sala Aca
demiei) : Punguța cu doi bani — 
10. Răi și nătărăi — 17.
• Circul București : Colombo... și 
misterele circului — 19,30.

I 
I
I
I
I
I

La subredacția noastră din 
Deva s-a prezentat un bunic. 
Constantin Ghindă, «olicitlnd a- 
jutor pentru găsirea nepotului 
său, Ovidiu Bulbucan, elev la 
Liceul industrial minier din Deva. 
Bunicul — ca orice bunic — 
spune că Ovidiu este un copil 
cuminte, ascultător și că vrea să 
devină și un foarte bun sportiv. 
Bunicul i-a arătat coresponden
tului nostru cele șapte diplome 
pentru locul intii ciștigat in ul
timii ani de nepotul său in com
petiția „Tinere speranțe" la tenis 
de masă. în ziua de 13 noiem
brie, Ovidiu a plecat la antre
nament, ca de obicei, dar nu s-a 
mai întors. Bunicul roagă tare 
mult pe cei care știu ceva de 
nepotul lui să-i dea de veste la 
adresa din Deva, str. Mineru
lui. bloc 27, apartament 26.

Ca între 
vecini

lint

cuie 
Dacă 

celălalt 
se mai 
De fie-

T.D. și C.B. din Buzău 
vecini. Dar nu ca toți vecinii. 
Cind unul doarme, celălalt toc
mai atunci are de bătut 
sau de ascultat muzică, 
unul are musafiri, 
face ce face de nu 
înțelege om cu om. 
care dată, cel care se simte ofen
sat începe un nou proces la tri
bunal. Prin rotație. Nici n-apucă 
să se pronunțe o hotărire că 
se și incepe un nou proces. 
Și asta, nu de ieri, de alal
tăieri, ci de vreo 12 ani. „A- 
nalele“ discordiei consemnează 
primul proces din pricina unor 
salcimi, apoi a unui gard, apoi 
a unor ai..., , Disputa continuă, 
dar încă nu se întrevede un fi
nal. Cine știe, poate că respec
tivii vecini vor fivrind să depă
șească recordul războiului de 100 
de ani... Mai rămine o soluție : 
„ambiția" lor să n-o moșteneas
că șt urmașii.

La 20 
de ani...

Liviu
abia a 
virsta lui. mulți 
și-au făcut un

Ardeleanu din București 
împlinit 20 de ani. La 

tineri

învață,

dintre 
rost in viață, 

și-au însușit o meserie, 
muncesc cinstit. Liviu a crezut 
că poate trăi și fără muncă, spe- 
culînd naivitatea și credulitatea 
amatorilor de chilipiruri. Sa 
„specializase" în promisiuni de... 
bijuterii și butelii de aragaz. 
Aveai nevoie de verighete sau 
cercei ? Verighete și cercei îți 
promitea Liviu, însoțindu-și spu
sele de șoapte complice : „Totul 
e aur curat. Garantat. Prețul • 
o nimica toată".

„Prețul" era intre 200 și 4 500 
de lei. Chilipirgiul plătea și-l 
aștepta pe Liviu să-i aducă ve
righetele, cerceii, brățara sau 
butelia. Degeaba aștepta, că Li
viu nu mai apărea. Și — după 
cum ni se comunică de la cir
cumscripția 10 miliție — nici n-o 
să mai apară multă vrem» 
de-acum încolo.

Cele trei 
de la „Aida“

Intr-una din frumoasele cofe
tării ale Giurgiului, cu nume 
la fel de frumos — „Aida" — 
lucra (că nu mai lucrează) și o 
responsabilă tinără și frumușică : 
Floarea Simion. Copiii care ve
neau după dulciuri și prăjituri 
ii spuneau „tanti Florica", iar 
vinzătoarele Stana Dogaru și 
Fănica Irfan n-o mai scoteau 
din „Floricica". Mai ales de 
cind toate trei începuseră de 
la un timp încoace să confun
de încasările zilnice ale unită
ții cu propriile buzunare. Așa 
se face că, prin sustrageri re
petate, cele trei au adus un pre
judiciu.de vreo optzeci de mii de 
lei, în numai patru luni de zile.

Există — și va exista in con
tinuare — la Giurgiu frumoasa 
cofetărie cu numele frumos de 
„Aida", dar fără cele trei, reți
nute de miliție pentru cercetări.

Profitînd 
de neatenție »

Un autoturism cu număr de 
înmatriculare in județul Alba 
circula pe o stradă din Cluj-Na- 
poca. La un moment dat, s-a 
tamponat cu un alt autoturism. 
Recunoscindu-și vina, conducă
torul auto din Alba s-a înțeles 
cu posesorul autoturismului ava
riat să aștepte împreună. în to
cul respectiv, pină vine un echi
paj al miliției. Profitînd de un 
moment de neatenție, cel din Alba 
s-a furișat la volan și a apăsat 
pe accelerator, fugind de la to
cul faptei. Dar echipajul mili
ției l-a ajuns repede din urmă, 
sancționindu-1 ca atare : amen
dă. plus suspendarea permisului 
de conducere. Nurfiele făptașu
lui : Gavril Păcuraru. Profesia — 
medic.

Rubricd realizata de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii"

prejudiciu.de
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Vizita în Republica Socialistă România a ministrului afacerilor 
externe al Republicii Democratice Madagascar

Primire la primul ministru al guvernului

La invitația ministrului afacerilor 
externe al Republicii Socialiste 
România, George Macovescu, minis
trul afacerilor externe al Republicii 
Democratice Madagascar, Bruno Ra- 
kotomavo, a efectuat o vizită oficială 
in Republica Socialistă România, in 
perioada 2—7 decembrie 1976.

In timpul vizitei, ministrul aface
rilor externe al Republicii Democra
tice Madagascar a fost primit de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia. Cu acest prilej, Bruno Rakoto
mavo a transmis tovarășului Nicolae 
Ceaușescu un mesaj de salutări cor
diale și cele mai bune urări de să
nătate și fericire personală, de pace 
ți prosperitate poporului român prie
ten, din partea președintelui Repu
blicii Democratice Madagascar, Di
dier Ratsiraka.

Exprimînd mulțumiri, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a rugat să se 
transmită președintelui Didier Ratsi
raka calde salutări, urări de sănă
tate și fericire personală, de pace și 
progres poporului malgaș prieten.

Cu ocazia vizitei în România a 
ministrului afacerilor externe al 
R.D. Madagascar a avut loc cea de-a 
IlI-a sesiune a Comisiei mixte gu
vernamentale de cooperare economi
că și tehnică româno-malgașă. în 
cadrul sesiunii, delegațiile au fost 
conduse de George Macovescu. mi
nistrul afacerilor externe al Repu
blicii Socialiste România, și Bruno 
Rakotomavo, ministrul afacerilor ex
terne al R.D. Madagascar. Au fost 
examinate stadiul cooperării econo
mice bilaterale, precum și posibili
tățile dc dezvoltare și diversificare 
in continuare a schimburilor co
merciale și a cooperării în noi do
menii, fn care scop a fost negociat 
și semnat un protocol.

Cei doi miniștri de externe și-au 
-xprimat satisfacția față de dezvol
tarea raporturilor româno-malgașe și 
au reiterat dorința comună a guver
nelor lor de a le amplifica și adinei 
in viitor, potrivit intereselor popoa
relor român și malgaș, cauzei păcii 
și cooperării internaționale. S-a sub
liniat, de asemenea, buna conlucrare 
dintre cele două țări la O.N.U. în 
..Grupul celor 77", al mișcării țărilor 
nealiniate, în alte organisme inter
naționale.

în timpul convorbirilor oficiale, 
eare s-au desfășurat într-o atmosfe
ră cordială, de sinceritate, stimă și 
respect reciproc, miniștrii de exter
ne ai celor două țări au efectuat un 
schimb de păreri cu privire la pro
blemele actuale ale vieții internațio
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fotbav Adevărata surpriză a fost jocul bun al Stelei
In optimile „Cupei României" s-au calificat doar jumătate dintre echi

pele primei divizii, în schimb au trecut mai departe cinci echipe din „C“
Vorbind despre meciurile de ieri 

din „Cupa României" — într-o etapă 
in care au intrat în concurs și echi
pele de divizia A — am putea spu
ne că n-au lipsit surprizele „de pro
porții". Astfel, am putea spune că e 
de-a dreptul senzațional faptul eli
minării Politehnicii Timișoara prin 
meritele echipei Minerul Motnu (2—1), 
cu un gol al victoriei înscris de ju
cătorul Gutuie ; sau că se cuvine 
subliniată isprava fotbalistică a unei 
alte divizionare C. Automecanica din 
București, care a scos din cursă cea
laltă echipă Politehnică, din Iași, cu 

.- scorul de 1—0, gol marcat in ultimul 
n. inut de jucătorul Păunescu.

In fond, la meciurile din „Cupa 
României" nu este nici o surpriză că 
se produc și „surprize". Totuși, din 
numărul mare de meciuri ale etapei 
de ieri, unul singur se anunța ca un 
veritabil derbi al sfîrșitului de sezon. 
Și amatorii de fotbal l-au simțit ca 
atare. Ținind seama de starea vre
mii, ca și de ora meciului, se pre
vedea ieri un public de 10—12 mii 
de spectatori pe stadionul Dinamo. 
In locul unui stadion pe jumătate 
gol. am văzut ieri la meciul Dinamo 
— Steaua tribune arhipline și un brîu 
de amatori de bilete dincolo de zi
duri. Așa era și normal, se întilneau 
pentru a doua oară in această toam
nă Steaua și Dinamo : nimeni nu ui
tase ace! prim 5—2 în favoarea di- 
namoviștilor. După cum s-a văzut, 
în special cel de la Steaua.

în pofida terenului de-a drep
tul mocirlos pe mari porțiuni, 
steliștii au jucat bine, cu sprin
teneală și cu mult nerv, adu- 
cindu-și la un moment dat ad
versarii pină la situația care în box 
se numește clar „groggy". Nu ne-am 
mirat că la pauză, cind scorul era de 
2—0, dar ar fi putut avea cifre mult 
mai mari in dreptul Stelei, o parte
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nale. Ei au evidențiat profundele 
mutații care au avut loc in ultimii 
ani în lume în favoarea forțelor pă
cii, progresului, socialismului și de
mocrației, împotriva vechii politici 
imperialiste, colonialiste și neocolo- 
nialiste, de dominație și opresiune. 
Părțile au subliniat voința și aspi
rațiile popoarelor de a-și făuri sin
gure viitorul, de a fi stăpine pe pro
priul lor destin, precum și necesita
tea democratizării raporturilor între 
toate națiunile lumii.

Avînd în vedere realitățile lumii 
contemporane. cele două părți au 
scos în evidență rolul important pe 
care îl joacă țările socialiste, țările 
în curs de dezvoltare, statele neali
niate la dezbaterea și rezolvarea 
problemelor majore care preocupă 
azi omenirea. în vederea instaurării 
unor noi relații între state, bazate pe 
respectarea cu strictețe a principiilor 
independenței și suveranității națio
nale, neamestecului în treburile in
terne, avantajului reciproc, nere- 
curgerii la forță și la amenințarea cu 
folosirea forței în relațiile intersta
tale.

Cei doi miniștri de externe au 
subliniat că este necesar să se în
treprindă măsuri energice și concre
te pentru eliminarea fenomenului 
subdezvoltării, condiție esențială pen
tru instaurarea unui climat de pace 
și securitate in lume. Ei au reafir
mat și cu acest prilej hotărîrea ță
rilor lor de a acționa cu perseveren
ță pentru instaurarea unei noi or
dini economice și politice interna
ționale. menită să asigure dezvolta
rea mai rapidă a tuturor țărilor și, 
în primul rind, a celor in curs de 
dezvoltare, să ducă la stabilirea 
unor relații juste și echitabile între 
state, să stimuleze o mai largă 
cooperare internațională.

Cei doi miniștri de externe au 
examinat pe larg situația din Africa 
australă. Ministrul de externe al 
Republicii Democratice Madagascar 
a exprimat înalta apreciere pe care 
președintele Didier Ratsiraka, po
porul și guvernul malgaș o dau 
sprijinului activ pe care poporul ro
mân. personal tovarășul președinte 
Nicolae Ceaușescu îl acordă luptei 
de eliberare a popoarelor africane.

Miniștrii de externe ai României 
și Madagascarului au reiterat spri
jinul țărilor lor față de lupta po
poarelor din Zimbabwe, Namibia sî 
Africa de Sud. Ei au fost de acord 
că politica de apartheid și de dis
criminare rasială practicată de regi
murile rasiste din Africa australă 
este în totală contradicție cu noile 

a publicului se întreba scandînd : 
„unde ești Dinamo ? !“.

Steaua a cîștigat ieri cu 4—1, la 
aceeași diferență cu care pierduse 
primul meci contra lui Dinamo ; mai 
important ni se pare faptul că a cîști
gat prin joc de fotbal de bună cali
tate. Ceea ce, s-o spunem deschis, 
n-a fost calitatea definitorie a Stelei 
de-a lungul sezonului de toamnă. 
Cei cinci din apărare au jucat toți 
bine, în frunte cu Zahiu, care i-a in
terzis lui Dudu Georgescu orice acces 
la minge. Stoica, Iordănescu și Arie
nii s-au distins din celelalte compar
timente. Și o observație : Troi se 
crede o vedetă atit de mare, incit 
era să-și lase echipa în zece jucă
tori ! S-a ales numai cu un cartonaș 
galben ; sperăm ca altă dată să i se 
arate direct unul roșu.

Cit privește pe Dinamo, această 
formație a fost în „zi neagră", de la 
portarul Ștefan pînă la extrema Lu- 
cescu. De altfel, alcătuirea formației 
de ieri părea făcută după criteriul 
cine se echipează mai repede. O în
trebare, la care ar trebui să răspundă 
în primul rînd antrenorul I. Nun- 
weiler : dacă jucătorul Rozsnai e atit 
de valoros încit in schimbul lui au

în „Cupp U.E.F.A." la fotbal
în optimile de finală ale „Cupei

U.E.F.A.", la Koln, echipa locală 
F. C. Koln a învins în meci retur 
cu 4—1 (3—1) formația engleză 
Queen's Park Rangers. Pentru sfer
turile de finală s-a calificat însă 
echipa Queen's Park Rangers, care a 
ciștigat primul joc cu 3—0. Echipa 
maghiară Videoton a întrecut pe te
ren propriu, cu scorul de 1—0 (1—0), 
formația F. C. Magdeburg. învingă
tori cu 5—0 în primul meci, fotbaliștii 
din R. D. Germană s-au calificat 
pentru sferturile de finală ale com- 

lege : ele „vor Întreprinde acțiuni 
susținute și vor lua măsuri imediate 
pentru reducerea consumurilor, uti
lizarea rațională și economisirea 
combustibililor, carburanților, ener
giei electrice și termice, eliminarea 
pierderilor și risipei, în vederea în
cadrării riguroase în normele de 
consum aprobate prin planurile de 
stat". Revine organizațiilor de partid 
din aceste întreprinderi ale meta
lurgiei, chimiei și industriei ma
terialelor de construcții datoria de

GOSPODĂRIREA ENERGIEI ELECTRICE $1A COMBUSTIBILULUI

a-și manifesta din plin rolul con
ducător in îndeplinirea sarcinilor 
privind economisirea energiei și 
combustibilului, de a asigura întro
narea unui exigent spirit de disci
plină în respectarea consumurilor 
planificate.

Potrivit prevederilor legii, pentru 
economisirea combustibililor și ener
giei de mare însemnătate sint îm
bunătățirea randamentelor instala
țiilor energetice și modernizarea 
tehnologiilor. Iată citeva măsuri 
întreprinse și care s-au soldat cu 
importante efecte economice : au 
fost înlocuite sau modernizate 
peste 32 000 de arzătoare de di
verse tipuri și capacități, iar circa 
10 000 cazane cu un randament sub 
80 la sută au fost modernizate. In 
această amplă acțiune o contribuție 
deosebită au avut-o Institutul de 
cercetări și proiectări pentru echipa
ment termoenergetic, întreprinderea 

realități ale lumii contemporane, eu 
cerințele fundamentale ale progresu
lui uman ; eradicarea acestei politici 
constituie o necesitate imperioasă și 
se află în centrul atenției forțelor 
progresiste democratice și antiimpe- 
rialiste din întreaga lume care își 
manifestă solidaritatea și sprijinul 
lor activ cu lupta dreaptă a po
poarelor africane aflate încă sub 
dominație colonială.

Cei doi miniștri de externe au sub
liniat necesitatea acordării neintir- 
ziate a independenței poporului Zim
babwe, prin instaurarea unui guvern 
care să reprezinte majoritatea popu
lației din acest teritoriu, în vederea 
realizării aspirațiilor sale fundamen
tale.

Miniștrii de externe român și mal
gaș au reafirmat solidaritatea și spri
jinul țărilor lor față de lupta plină 
de sacrificii a poporului namibian, 
sub conducerea reprezentantului său 
autentic, S.W.A.P.O. ; ei s-au pro
nunțat pentru retragerea din Nami
bia a autorităților de la Pretoria, în 
conformitate cu rezoluțiile Adunării 
Generale a O.N.U. și ale Consiliului 
de Securitate.

în timpul convorbirilor, cei doi 
miniștri s-au referit la problemele 
privind securitatea și cooperarea în 
Europa, crearea zonei denuclearizate 
și de pace în Oceanul Indian, spo
rirea rolului O.N.U., dezarmarea ge
nerală și completă și. în primul rînd. 
dezarmarea nucleară, soluționarea 
pe cale pașnică a conflictelor din lu
me și la situația din Orientul Apro
piat. Cei doi miniștri au constatat cu 
satisfacție identitatea pozițiilor țări
lor lor față de problemele discutate.

Părțile au apreciat că vizita oficia
lă în România a ministrului aface
rilor externe malgaș reprezintă o 
contribuție importantă Ia dezvoltarea 
raporturilor de prietenie și de co
operare dintre Republica Socialistă 
România și R.D. Madagascar.

Ministrul afacerilor externe al R.D. 
Madagascar, Bruno Rakotomavo, a 
exprimat mulțumiri sincere și cor
diale pentru primirea și ospitalitatea 
călduroasă de care s-a bucurat dele
gația malgașă in timpul vizitei in 
România, ceea ce reflectă sentimen
tele de prietenie și de solidaritate 
dintre cele două țări și popoare.

Ministrul de externe al R.D. Mada
gascar l-a invitat pe ministrul afa
cerilor externe al Republicii Socialis
te România să efectueze o vizită o- 
ficială în R.D. Madagascar. Invitația 
a fost acceptată cu plăcere de către 
omologul său român.

fost dați nu mai puțin de cinci jucă
tori, pentru ce este pus să joace 
(ciad e pus să joace !) doar vreo 
citeva minute ?

Alte rezultate : după prelungiri și 
lovituri de la 11 metri, C.S.U. Ga
lați — F.C.M. Galați 5—3, Sportul 
studențesc — U.T.A. 3—4 ; după pre
lungiri. Constructorul Alba lulia — 
F.C. Bihor 0—2, A.S. Miercurea 
Ciuc — Metalul București 0—1 ; după 
90 de minute de joc, F.C. Argeș — 
Progresul București 3—2, F.C.M. Re
șița — A.S.A. 3—2, Universitatea Cra
iova — Corvinul 1—0, Rapid — F.C. 
Constanța 2—1. Cetatea Tg. Neamț — 
Jiul 0—3, Dierna — S.C. Bacău 0—5, 
Rapid Jibou — Progresul Corabia 
0—1. I.C.I.M. Brașov — Olimpia Satu- 
Mare 1—0. (C.S. Botoșani — F.C. Pe
trolul 4—3 s-a jucat săptămîna tre
cută).

Deci, pentru „optimile" cupei s-au 
calificat nouă echipe din divizia A 
(50 la sută !). două din B și cinci 
din divizia C, al căror nume se cu
vine subliniat încă o dată : C.S. 
Botoșani, Automatica București, Mi
nerul Motru, Progresul Corabia și 
I.C.I.M. Brașov.

Valeriu MIRONESCU

petiției. A. C. Milan a învins cu sco
rul de 3—1 (0—0) formația spaniolă 
Atletico Bilbao. Pentru sferturile de 
finală s-a calificat Atletico Bilbao, 
care cîștigase primul joc cu 4—1. 
Steaua Roșie Belgrad a întrecut cu 
scorul de 3—1 (3—1) formația A.E.K. 
Atena, dar s-au calificat fotbaliștii 
atenieni, învingători cu 2—0 în pri
mul joc. Șahtior Donețk a învins cu 
1—0 (1—0) pe Juventus Torino. S-a 
calificat în sferturile de finală echipa 
italiană, care cîștigase cu 3—0 prima 
partidă.

de cazane mici și arzătoare din 
Cluj-Napoca, întreprinderea „Vulcan" 
din București ș.a. Rămine, ca o pro
blemă de actualitate, să fie produse 
cazanele mici care funcționează pe 
bază de lignit, in cantități cores
punzătoare cerințelor beneficiarilor, 
iar aceștia din urmă au datoria să le 
monteze și utilizeze în cel mai scurt 
timp.

Pe ansamblul întregii economii 
s-au inventariat resurse energetice 
secundare de 8,6 milioane tone com

bustibil convențional. Pînă in pre
zent s-au creat capacități pentru 
recuperarea a 6,6 milioane tone. 
Este necesar, deci, să fie urgentate 
lucrările de aplicare a soluțiilor teh
nice preconizate pentru recuperarea 
și a celorlalte două milioane tone 
combustibil convențional resurse 
energetice secundare. In același ca
dru, trebuie să se extindă folosirea 
pe scară largă a termoficării. Este 
nevoie să se intensifice lucrările de 
execuție a instalațiilor de recuperare 
și valorificare a resurselor energeti
ce secundare în unități aparținind 
industriei chimice și metalurgice : 
gazele reziduale de la faclă de pe 
platforma chimică Pitești, gaze rezi
duale de negru de fum de la între
prinderea „Carbosin" Copșa Mică, 
gaze de cocserie de la Călan ș.a. 
Pentru aproape o jumătate de mi
lion de tone combustibil conven
țional resurse energetice secun-

Primul ministru al Guvernului Re
publicii Socialiste România, tovarășul 
Manea Mănescu, a primit miercuri 
după-amiază pe ambasadorul Fran

SOSIREA ÎN CAPITALĂ A UNEI DELEGAȚII 
DE PRIETENIE A POPORLTUI CHINEZ

Miercuri a sosit în Capitală o dele
gație de prietenie a poporului chinez, 
condusă de tovarășul Ci Pîn-fei, 
membru al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Chinez, secretar 
general al Comitetului Permanent al 
Adunării Naționale a Reprezentanți
lor Populari a Republicii Populare 
Chineze, care efectuează o vizită în 
țara noastră. Din delegație fac parte 
deputați în Adunarea Națională a 
Reprezentanților Populari a R.P. Chi
neze, activiști de partid, de stat și pe 
tărîm obștesc.

La sosire, pe aeroportul Otopeni, 
delegația a fost întimpinată de tova
rășul Miu Dobre.scu, membru su
pleant al Comitetului Politic Execu

Cronica
Primiri Miercur* dimineață, to

varășul Gheorghe Pană, președintele 
Consiliului Central al U.G.S.R., a 
primit delegația Federației Sindica
telor Muncitorilor din Republica 
Democratică Madagascar — FISEMA

specifice. Ca o realizare se poate 
consemna încheierea acțiunii de 
elaborare a bilanțurilor energetice 
în toate unitățile economiei națio
nale. S-au perfectat peste 24 000 de 
bilanțuri. în majoritatea întreprin
derilor, bilanțurile au devenit instru
mente utile de lucru în activitatea de 
zi cu zi ; pe baza unor planuri de 
măsuri concrete, colectivele din 
unitățile respective acționează pen
tru reducerea pierderilor de energie 
electrică și termică, pentru dimi
nuarea simțitoare a consumurilor 
specifice. Participarea muncitorilor, 
tehnicienilor, maiștrilor și inginerilor 
la stabilirea și finalizarea celor mai 
bune soluții de economisire a ener
giei și combustibililor explică în 
bună parte rezultatele obținute.

Tot atit de adevărat este și fap
tul că mai există unități în care nu 
a fost acordată atenția cuvenită bi
lanțurilor energetice ; chiar dacă ele 
au fost întocmite, nu s-a acționat 
cu toată fermitatea pentru aplica
rea tuturor măsurilor stabilite. Cum 
altfel se justifică consumurile su
plimentare de energie electrică 
și combustibil înregistrate la ob
ținerea unor produse, ca alumină 
calcinată, aluminiu, laminate fini
te și semifabricate, sodă caus
tică, îngrășăminte chimice ș.a. ? 
De asemenea, într-o serie de unități 
— și anume. Combinatul siderurgic 
Galați, combinatele de Îngrășăminte 
chimice de la Slobozia și Piatra 
Neamț, Combinatul pentru lianți și 
azbociment Tirgu-Jiu — nu au fost 
fructificate toate posibilitățile de 
economisire a energiei și combusti
bilului, de înlăturare în totalitate a 
risipei. Reamintim conducerilor aces
tor unități unele sarcini înscrise in

— condusă de Rajoonarison Pierre, 
secretar al federației, care efectuea
ză o vizită de prietenie și documen
tare în țara noastră, la invitația 
Consiliului Central al U.G.S.R. Cu 
acest prilej a avut loc o convorbire, 
care s-a desfășurat într-o atmosferă 
caldă, prietenească.

Miercuri dimineață, tovarășul Paul 
Niculescu, viceprim-ministru al gu
vernului, a primit pe membrii birou
lui celei de-a IV-a sesiuni a Comi
tetului consultativ al Centrului eu
ropean pentru învățămintul superior
— CEPES — cu sediul la București: 
Ljubo Bavcon (Iugoslavia), Federico 
Mayor Saragoza (Spania) și Pierre 
Tabatoni (Franța). Au participat, de 
asemenea, Harold Foecke (S.U.A.), 
reprezentantul directorului general 
al UNESCO. L. S. Atanassian 
(U.R.S.S.), șeful secției de învăță- 
mint superior, și Thomas Keller, di
rectorul CEPES.

în cursul discuțiilor au fost relevate 
contribuția centrului de la București 
in cadrul colaborării europene în do
meniul învățămintului superior, pre
cum și sprijinul acordat acestuia de

GimnaștH români victorioși 
la Milano

Concursul internațional de gimnas
tică pentru Trofeul orașului Milano, 
desfășurat miercuri seara, s-a înche
iat cu o dublă victorie a reprezen
tanților României : la feminin, pe 
primul loc. cu 39,10 puncte s-a si
tuat Teodora Ungure'ânu, iar la mas
culin, locul I a revenit lui Dan Greci 
— 54.65 puncte.
HOCHEI: In al doilea meci. 
România — Iugoslavia 4—4
Pe patinoarul „23 August" din Ca

pitală s-a disputat aseară cel de-al 
doilea meci amical dintre selecționa
tele de hochei pe gheață ale Româ
niei și Iugoslaviei. Partida s-â în
cheiat la egalitate. 4—4 (0—2, 1—1, 
3—1). Conduși cu 3—1, pină in ulti
ma repriză, hocheișții români au avut 
o revenire puternică, au egalat, apoi 
au condus cu 4—3, dar. in ultimul 
minut de joc, oaspeții au restabilit 
egalitatea pe tabela de marcaj !

Reamintim că în primul meci, ho- 
cheiștii romani ciștigaseră cu 4—2.

ȘAH : Noul campion — 
M. Ghindă de la Universitatea 

București
Cea de-a 40-a ediție a campiona

tului masculin de șah s-a încheiat la 
Timișoara ou victoria maestrului 
bucureștean Mihai Ghindă, compo
nent al clubului Universitatea. Mihai 
Ghindă a terminat neînvins turneul, 
totalizind 10,5 puncte din 15 posibile 
(șase victorii și nouă remize). Marele 
maestru Florin Gheorghiu (I.T.B.) a 
ocupat locul al doilea, cu 10 puncte. 
Pe locurile următoare în clasamentul 
final s-au situat Victor Ciocîltea 
(I.T.B.) și Emil Ungureanu (Medi
cina Timișoara) — cite 9.5 puncte etc.

In cîteva rînduri
In „Turneul campionilor" la tenis 

care se desfășoară la Houston (Te
xas) Harold Solomon l-a învins cu 
6—2, 6—2 pe Raul Ramirez, iar Woj- 
tek Fibak a dispus cu 6—2, 6—1 de 
Eddie Dibbs. Manuel Orantes a cîș
tigat cu 7—6, 6—3 jocul cu Roscoe 
Tanner.

dare trebuie urgentată întocmi
rea studiilor de valorificare. Sint 
vizate, in primul rind, unități din 
cele două ministere amintite an
terior. Concret, este vorba de recupe
rarea căldurii cocsului incandescent 
și a energiei termice de la cuptoa
rele de încălzire de la laminorul de 
1 000 mm de la Hunedoara, de 
valorificarea excedentului de hi
drogen de pe platforma chimi
că Rm. Vilcea, utilizarea frac
ției oxicarbonice de la Combi-

natul chimic Tirnăveni. Pentru anul 
viitor, de pildă, pe seama recuperării 
resurselor energetice secundare va tre
bui să se asigure aproape 10 la sută 
din necesarul de energie. In aceste 
condiții, trebuie să fie clar pentru 
fiecare titular de plan că se impune 
respectarea cu strictețe a prevederi
lor de valorificare a resurselor ener
getice secundare, deoarece nimănui 
nu i se va acorda nici o cantitate de 
combustibil pentru compensarea ne- 
rcalizării sarcinilor de recuperare a 
acestor resurse secundare.

Desigur, există și alte posibilități 
de economisire a energiei și com
bustibilului. Experiența, rezultatele 
obținute au confirmat că cea mai im
portantă sursă de energie o repre
zintă economia de energie. Pe drept 
cuvint, se poate afirma că măsurile 
stabilite de conducerea de partid și 
de stat, reglementările legale in vi
goare călăuzesc toate eforturile pri

ței la București, Raoul Delaye, la 
cererea acestuia.

Cu acest prilej a avut loc o convor
bire desfășurată într-o atmosferă 
cordială.

tiv al C.C. al P.C.R., președintele 
Consiliului Culturii și Educației So
cialiste, Vasile Vîlcu, președintele Co
misiei Centrale de Revizie a P.C.R., 
membru al Consiliului de Stat al Re
publicii Socialiste România, Virgil 
Teodorescu, membru al C.C. al 
P.C.R., vicepreședinte al Marii Adu
nări Naționale, Eugen Barbu, mem
bru supleant al C.C. al P.C.R., vice
președinte al Asociației de prietenie 
româno-chineză, reprezentanți ai 
unor ministere și instituții centrale, 
activiști de partid, de stat și ai or
ganizațiilor de masă.

Au fost prezenți Li Tin-ciuan, am
basadorul R. P. Chineze la București, 
și membri ai ambasadei chineze.

* I * zilei
către România. A fost de față Su- 
zana Gâdea, ministrul educației și 
învățămintului.

★
Miercuri după-amiază, George Ma

covescu, ministrul afacerilor externe, 
a primit pe Joseph Amao Asmah, 
noul ambasador extraordinar și 
plenipotențiar al Republicii Ghana în 
Republica Socialistă România. în le
gătură cu apropiata prezentare a 
scrisorilor sale de acreditare.

★
Miercuri după-amiază. George Ma

covescu, ministrul afacerilor externe, 
a primit pe Belachew Jemaneh, noul 
ambasador extraordinar și plenipo
tențiar al Etiopiei Socialiste în Re
publica Socialistă România, în legă
tură cu apropiata prezentare a scri
sorilor sale de acreditare.

★
A sosit în țara noastră U Ba Maw, 

noul ambasador extraordinar și ple
nipotențiar al Republicii Socialiste 
a Uniunii Birmane în Republica So
cialistă România.

Protocpl. Miercuri, 8 decem
brie. Ia București a fost încheiat 
Protocolul de colaborare bilaterală 
pe anii 1977—1980 între Consiliul 
ziariștilor din Republica Socialistă 
România și Uniunea națională a zia
riștilor din Republica Populară Un
gară.

Zilele artei teatrale din 
Republica Democrată Ger
mană tara noastră
începind din 29 noiembrie, s-au în
cheiat miercuri seara cu un nou 
spectacol prezentat de Teatrul „Ber
liner Ensemble" din R.D.G. Acest re
numit colectiv artistic a interpretat, 
în sala mică a Teatrului Național 
„I. L. Caragiâle", piesa „Mama" de 
Bertolt : Brecht, în regia semnată de 
Ruth Berghaus, directoarea ansam
blului berlinez.

Sesiune științifică, La Mu* 
zeul, arhivelor din Capitală a avut 
loc, miercuri, o sesiune științifică de 
comunicări dedicată centenarului 
nașterii cunoscutului om de cultură 
român acad. Constantin Moisil. In 
aceeași zi, a fost deschisă, la sediul 
muzeului, o expoziție documentară 
reunind manuscrise, cărți, fotografii 
și distincții ale savantului.

vremea
Timpul probabil pentru filele de 10, 

11 și 12 decembrie : In țari : Vreme 
relativ caldă. Cerul va fi schimbător, 
cu înnorări mai accentuate în nordul 
țării. Vor cădea ploi, mai frecvente în 
Banat, Crișana, Maramureș și Moldova. 
Vînt slab, pînă la potrivit din sectorul 
vestic. Dimineața și seara, ceață locală. 
Temperaturile minime vor fi cuprinse 
intre minus 3 și 7 grade, iar cele ma
xime între 4 și 12 grade. Local mai 
ridicate. în București : Vreme relativ 
caldă, cerul temporar noros, favorabil 
ploii de scurtă durată. Vîntul va sufla 
în general slab din sectorul vestic. Di
mineața șl seara ceață. Temperatura în 
creștere ușoară.

PRONOEXPRES
NUMERELE EXTRASE

LA TRAGEREA DIN 8 DECEMBRIE 
1976

Extragerea I : 36 34 28 42 1 5.
Extragerea a Il-a : 3 41 45 17 10.
FOND GENERAL DE CÎȘTIGURI : 

790 529 lei, din care 159 659 lei re
port.

vind valorificarea superioară și ra
ționalizarea strictă a consumului de 
energie și combustibil — resurse de 
preț ale economiei. Practica a dove
dit că s-a înțeles sensul major al 
acestei acțiuni și că in acest dome
niu nu este vorba de o campanie, 
ci de o cerință esențială permanen
tă a dezvoltării întregii econo
mii, a satisfacerii nevoilor me
reu crescînde ale oamenilor muncii. 
Măsurile tehnice care se întreprind 
în această direcție trebuie să 
fie dublate permanent — așa cum s-a 
subliniat la recenta plenară a C.C. 
al P.C.R. — de acțiunile proprii 
ale organelor și organizațiilor de 
partid, de o intensă muncă dc educa
re, intr-un spirit de inaltă exigență 
și răspundere, a fiecărui cetățean, a 
noastră, a tuturor, pentru economisi
rea cu maximă grijă a energiei și 
combustibililor.

Prin programe speciale de măsuri 
se impun precizate noi acțiuni, noi 
căi și mijloace de economisire a ener
giei electrice și combustibililor, se cer 
eradicate toate sursele de risipă, de 
pierderi. Este un domeniu de ma
ximă importanță economică, de na
tură să concentreze acțiunile și a- 
tenția ’organelor și organizațiilor de 
partid, ale tuturor colectivelor de 
unități — de la muncitor la director. 
Pentru transpunerea in viață a pre
vederilor din aceste programe nu 
trebuie precupețit nici un efort ! 
Fiecare, la locul său de muncă — 
fie că lucrează in minister, centrală 
industrială sau întreprindere — să 
acționeze Cu hotărîre pentru aplica
rea programelor de măsuri stabili
te. să dovedească o atitudine înain
tată, maximă grijă in gospodărirea 
resurselor energetice, aceasta fiind 
în interesul progresului economic și 
social ai țării.

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Doresc să mulțumesc Excelenței Voastre pentru felicitările călduroasa 
transmise cu ocazia celei de-a XlV-a aniversări a proclamării independenței 
Jamaica!. Guvernul și poporul din Jamaica apreciază profund urările d» 
bunăstare pe care ni le-ați adresat și, la rindul nostru, dorim să vă transmi
tem cele mai bune urări pentru prosperitatea poporului Republicii Socialist» 
România.

FLORIZEL GLASSPOLE
Guvernatorul general al Jamaicăi

Excelenței Sale Domnului MANEA MĂNESCU 
Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România

în numele guvernului și poporului din Jamaica vă mulțumesc In modul 
cel mai sincer pentru amabilul mesaj de felicitare trimis cu ocazia celei de-a 
XlV-a aniversări a proclamării independenței țării noastre. Fie ca legăturile 
de prietenie și colaborare existente între țările noastre să continue să se în
tărească in viitor.

MICHAEL MANLEY
Prim-ministru al Jamaicăi

CLUJ-NAPOCA:

Magazine moderne în noile cartiere
în ultimii ani. după cum se știe, 

în municipiul Cluj-Napoca s-au 
construit adevărate orașe-satelit — 
„Gheorghieni", „Grigorescu" și 
„Mânăștur". Firesc, în ritm cu 
înălțarea noilor cvartale s-au ame
najat spații comerciale moderne, 
în cartierul „Gheorghieni", de 
exemplu, funcționează in prezent 
cinci complexe comerciale. Noile 
magazine din noile cartiere asi
gură desfacerea civilizată a pro
duselor alimentare și nealimentare, 
precum și diverse servicii. în car
tierul „Grigorescu", unde mai con
tinuă construcția de locuințe, s-a 
dat în folosință un mare complex 
— „Fortuna", care cuprinde pe 
lingă magazinele alimentare, de 
textile-incălțăminte și de produse 
metalo-chimice o braserie și o co
fetărie cu terasă. în felul acesta 
populația acestui cartier este scu
tită de deplasările de pînă acum, 
în centrul orașului, pentru aprovi
zionare. în „Mânăștur" — care în 
final va avea peste 80 000 de lo
cuitori — s-au creat pînă acum 
mai multe complexa comerciale, 
intre care se numără „Flora" și

Minerva". Sint In curs de con
strucție complexul „Union", precum 
și un punct comercial „Olimpia" la 
parterul unui mare bloc. în același 
cartier este prevăzută și construc

tv
PROGRAMUL I

16,00 Teleșcoală.
16,30 Curs de limba rusă.
17,00 Telex.
17,05 Din țările socialiste.
17,15 Atenție la... neatenție.
17.40 Din viața plantelor și animalelor.
18,00 Cupa mondială la schi alpin.
18,45 Ateneu popular TV.
19,20 1001 de seri,
19.3*0  Telejurnal.
20,00 Mai aveți o întrebare?
20.40 Teatru scurt : „Viligiatura*  —

COMORILE OCEANULUI 
IN FOLOSUL OMULUI

• Un kilometru cub de apă maritimă conține 37 milioane tone 
de materie solidă, cuprinzind 70 de elemente chimice • Rezerve 

inepuizabile de proteine de origine animală

Cunoscuta revistă sovietică „MIROVAIA EKONOMIKA I MEJDUNA- 
RODNÎIE OTNOȘENIA" publică un amplu studiu consacrat problemelor 
actuale ale oceanului mondial. Din partea referitoare la bogățiile ocea
nului, a căror punere în valoare are o mare importanță in direcția satis
facerii nevoilor crescînde de materii prime și de hrană ale omenirii, extra
gem următoarele :

în ultimele două decenii, ponde
rea ramurilor principale ale econo
miei maritime în economia mondială 
a crescut de aproape 10 ori și, după 
aprecierile O.N.U., in 1975 a repre
zentat 110—120 miliarde de dolari 
(din care industriei extractive ii re
vin 60—70 miliarde de dolari). La 
acțiunea de valorificare a resurselor 
oceanului mondial s-au racordat 
zeci de state recent eliberate de sub 
jugul colonial.

Principala cauză a creșterii atit de 
vertiginoase a rolului oceanului 
mondial in economie a constituit-o, 
fără îndoială, agravarea problemei 
materiilor prime. Penuria crescindă 
de multe minereuri, scăderea conti
nuă a calității multor zăcăminte te
restre, adincirea contradicțiilor intre 
țările producătoare și țările consu
matoare de materii prime — au de
terminat statele să-și îndrepte aten
ția spre bogățiile minerale ale 
oceanului mondial. Producției tra
diționale de minerale maritime 
(sare, magneziu, brom, iod, fosfor, 
natriu, potasiu), a căror extracție 
era apreciată, sub raport valoric, la 
începutul deceniului la 300 milioane 
de dolari, i s-a adăugat extracția de 
petrol și gaze, cărbune și fier, rutil 
și zircon, magnetit, aur, platină. în 
1970, valoarea extracției materiilor 
prime minerale submarine ajunsese 
la 5 miliarde dolari. în 1975, numai 
zăcămintele maritime petrolifere au 
dat o producție de circa 40 miliarde 
dolari.

Dacă, în 1950, rezervele maritime 
in hidrocarburi lichide și gazoase 
erau apreciate la 55 miliarde de 
tone, în 1975 cifrele estimative se ri
dicau la 400 miliarde de tone, din care 
70 miliarde tone numai in platoul 
continental al S.U.A. Iar zăcămintele 
subacvatice de zircon, magnetit, dia
mante, tantal, rutil se consideră a fi 
tot atit de mari ca cele terestre. 
Nu poate fi ignorat faptul că resur
sele subacvatice de săruri de potasiu, 
de magneziu și sodiu și de gips re
prezintă citeva trilioane de tone. La 
200—300 milioane de tone sint apre
ciate resursele de sulf și Ia sute de 
miliarde de tone cele de fosfați.

Uriașe sint rezervele de metale în 
mîluri, în argilele de la mari adin- 
cimi (10 mii de trilioane de tone). 
Resursele de cupru și de nichel sint 
și ele apreciate ca fiind tot atit de 
mari ca cele de pe uscat. O rezervă 
practic încă neatinsă de materii pri
me minerale o constituie apa mariti
mă insăși, care conține, în formă 
dizolvată, la fiecare km cub, circa 37 
milioane tone de materie solidă, cu
prinzind 70 de elemente chimice. 

ția unui magazin de tip B.I.G., 
precum și a altor unități comer
ciale.

în preajma căminelor studențești 
din cartierul „Observator" s-au 
amenajat, de asemenea, spații co
merciale. Aici s-a construit și dat 
in folosință in acest an un frumos 
complex comercial — „Saturn", 
unde se desface o gamă variată de 
produse. în raioanele de mezeluri 
și produse lactate s-au creat con
diții și pentru consumul acestor 
mărfuri.

La „Someșeni" spatiile comer
ciale și de servire au fost reunite 
intr-un complex comercial ce 
poartă numele „Dora". De o im
portanță deosebită pentru popu
lația întregului oraș este darea in 
funcțiune, în acest cartier, a unei 
mari unități de desfacere a mobi
lei, cu condiții de expunere, ale
gere și transport la domiciliu.

în sfîrșit amintim că în cen
trul municipiului se află în con
strucție un mare „Magazin Univer
sal" cu sectoare alimentare și nea
limentare, cu unități de alimentație 
publică, a cărui dare în funcțiune 
este prevăzută pentru anul viitor. 
Notăm, totodată, că „Luna ca
dourilor" prilejuiește deschiderea 
unor expoziții de artă culinară, cu 
o mare varietate de preparate. 
(Al. Mureșan).

scenariu TV de Constantin Stol- 
ciu.

21,35 Cel mai bun continuă — concurs 
de cultură generală și pregătire 
multilaterală.

22,25 Pentru fiecare o melodie.
22,40 Telejurnal.

PROGRAMUL II

20,00 Concert simfonic. Orchestra de 
studio a Radioteleviziunii. Dirijor : 
Francesco de Masi (Italia).

20.55 Telex.
21,00 La cererea telespectatorilor... Val

suri îndrăgite.
21.20 Sub cupola circului.
.21,45 Dialog : Independență, republică, 

progres social. .

O serie de țări au și trecut la or
ganizarea extracției subacvatice de 
materii prime. In această ramură se 
fac investiții masive, se creează in
dustrii adecvate. Malaezia, Tailanda, 
Indonezia exploatează zăcăminte de 
cositor, extrag pietriș și nisip dia- 
mantifer. Sri Lanka extrage concen
trate de barită. S.U.A., Anglia, Fran
ța, Japonia, Canada, Australia, Ir
landa, Spania, Turcia, Grecia, Polo
nia au construit peste 100 de mine 
și au creat insule artificiale pentru 
extracția subacvatică a cărbunelui, 
minereului de fier, zincului, cuprului 
și altor minerale.

Ca urmare a înăspririi crizei ener
getice, a crescut considerabil intere
sul pentru resursele de petrol și gaze 
din fundul mării. Planurile multor 
țări, in privința resurselor energeti
ce, prevăd dezvoltarea mal rapidă a 
extracției țițeiului și gazelor din 
mare, ponderea acesteia în produc
ția mondială urmînd să crească de 
la 20 la sută în prezent la 40 la sută 
în 1990.

In sfîrșit, oceanul prezintă un In
teres mereu sporit și ca sursă de 
hrană. Spre anul 2000 necesitățile de 
proteine ale omenirii vor ajunge la 
circa 160 milioane tone, din care 
proteinele animale vor reprezenta 
2.3 milioane tone, în condițiile satis
facerii cerințelor cotidiene minime. 
Acoperirea acestor cerințe nu este 
pe măsura posibilităților zootehniei. 
Producția anuală de materie or
ganică a oceanului mondial este 
apreciată la 550 miliarde tone 
fitoplancton (microorganismele vege
tale care trăiesc în straturile marine 
superioare), 53 miliarde tone zooplanc- 
ton (microorganismele animale care 
trăiesc în aceleași straturi), 3 miliarde 
tone bencton (totalitatea organisme
lor care trăiesc pe fundul mării) și 
200 milioane tone necton (totalitatea 
viețuitoarelor acvatice care se pot 
mișca liber tn masa apei în care 
trăiesc).

Intensificarea diferitelor activi
tăți in oceanul mondial a contribuit 
în mare măsură la accentuarea pro
ceselor ce influențează negativ asu
pra mediului maritim și resurselor 
sale. Creșterea gradului de poluare, 
pericolul zdruncinării echilibrului 
biologic în oceanul mondial, iată 
unul din aspectele cele mai serioase 
ale crizei ecologice. Preintimpinarea 
accentuării acestor fenomene este 
posibilă numai prin mari investiții, 
care trebuie să se facă pe plan glo
bal. Necesitatea unor asemenea alo
cații și a măsurilor corespunzătoare 
este recunoscută de un număr tot 
mai mare de state.
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Din inițiativa României a fost prezentat un proiect

de rezoluție conținînd măsuri pentru 

îndeplinirea prevederilor Declarației privind 
promovarea in rîndurile tineretului a idealurilor 

de pace, respect reciproc și înțelegere intre popoare
NAȚIUNILE UNITE 8 (Agerpres). — La inițiativa României. în 

Comisia pentru probleme sociale și umanitare a fost prezentat. îm
preună cu alte 25 de țări, un proiect de rezoluție care cere statelor 
membre, organismelor O.N.U. și agențiilor specializate să acorde o 
atenție mai mare îndeplinirii prevederilor DECLARAȚIEI PRIVIND 
PROMOVAREA IN RlNDURILE TINERETULUI A IDEALURILOR DE

Comunicat comun 
austriaco-ungar

VIENA 8 (Agerpres). — Comuni
catul comun dat publicității la în
cheierea vizitei oficiale pe care a 
efectuat-o in Austria Jânos Kădăr, 
prim-secretar al C.C. al P.M.S.U., la 
invitația cancelarului Bruno Kreisky, 
evidențiază dorința celor două părți 
de a extinde și adinei relațiile eco
nomice bilaterale. Părțile s-au pro
nunțat pentru continuarea cursului 
destinderii și lărgirea colaborării 
dintre state, indiferent de sistemul 
lor politic și social, exprimîndu-și 
hotărîrea de a înfăptui prevederile 
Actului final al Conferinței pentru 
securitate și cooperare in Europa, in 
vederea consolidării securității și 
lărgirii colaborării europene. In 
context, părțile au subliniat impor
tanța pe care o acordă viitoarei in- 
tilniri a miniștrilor de externe din 
țările Europei, programată pentru 
anul viitor la Belgrad.PACE, RESPECT RECIPROC 

adoptată de O.N.U. în 1965.

Secretarul general al O.N.U. este 
ehemat să promoveze acțiuni prac
tice, prin intermediul organizației, în 
vederea asigurării participării depline 
a tineretului la viața societății. De 
asemenea, secretarul general este 
chemat să prezinte un raport la cea 
de-a XXXIV-a sesiune a Adunării 
Generale a O.N.U. asupra măsurilor 
întreprinse pentru îndeplinirea pre
vederilor înscrise în declarație.

Prezentînd proiectul de rezoluție in 
numele tuturor coautorilor, reprezen
tantul țării noastre, Romulus Neagu, 
a subliniat rolul ce revine O.N.U. in 
abordarea problemei tineretului pe

ȘI ÎNȚELEGERE ÎNTRE POPOARE.

plan internațional într-un mod mai 
unitar și cu simțul perspectivei. In 
context, au fost argumentate propu
nerile făcute de România in legătură 
cu înființarea unui consiliu al O.N.U. 
pentru problemele tineretului, elabo
rarea unui instrument internațional 
cu vocație universală sub forma unei 
carte sau a unei declarații în acest 
domeniu, precum și proclamarea unui 
An internațional al tineretului. A 
fost, de asemenea, evocată posibili
tatea organizării, sub egida O.N.U., 
a celui de-al doilea Congres mon
dial al tineretului, precedat de con
ferințe regionale.

In favoarea unei 

strategii comune

Kurt Waldheim — reales secretar
general al

NAȚIUNILE UNITE 8 (Agerpres). 
•— Conform recomandării Consiliului 
de Securitate, Adunarea Generală

O. N. U.
l-a ales, miercuri, pe Kurt Waldheim 
în funcția de secretar general al Or
ganizației Națiunilor Unite pe o nouă 
perioadă de cinci ani.

de dezvoltare in Africa
KINSHASA. — Secretarul general 

al Organizației Unității Africane, 
William Eteki Mboumoua, a decla
rat cu prilejul sesiunii extraordinare 
a Consiliului ministerial al O.U.A. 
că ar trebui ca țările din Africa să 
adopte „o strategie comună de dez
voltare". El a menționat că este ne
cesar ca aceasta să cuprindă acțiuni 
comune in domeniile agricol, finan
ciar, tehnologic, al consumului etc.

Eteki Mboumoua și-a exprimat, de 
asemenea, opinia că instituirea unei 
piețe comune africane — propunere 
avansată de președintele Zairului, 
Mobutu Șese Seko — „trece prin 
dezvoltarea schimburilor interafrica- 
ne, care in prezent sînt insuficiente".

Încheierea convorbirilor 
iugoslavo - franceze

BELGRAD 8 (Agerpres). — In co
municatul comun dat publicității la 
Belgrad, la încheierea convorbirilor 
dintre președintele R.S.F. Iugoslavia, 
Iosip Broz Tito, și președintele Fran
ței, Valery Giscard d’Estaing, se arată 
că cei doi șefi de stat au examinat 
diferite domenii de colaborare bila
terală. precum și căile pentru lărgi
rea și adincirea acestei colaborări.

Comunicatul subliniază, totodată, 
hotărirea celor două țări de a res
pecta și înfăptui principiile înscrise 
în Carta O.N.U. și în Actul final al 
Conferinței pentru securitate și coo
perare în Europa, de a respecta drep
tul fiecărui stat de a-și alege siste
mul politic și economic, dreptul de a 
participa la examinarea problemelor 
internaționale. Cele două părți se 
pronunță, de asemenea, pentru des
fășurarea dialogului dintre state pe 
baza independenței și egalității lor 
suverane,, instaurării unei noi ordini 
economice internaționale. Cei doi 
șefi de stat au acordat o deosebită 
atenție pregătirii întilnirii reprezen
tanților țărilor participante la Confe
rința europeană pentru securitate și 
cooperare, ce urmează a avea loc la 
Belgrad în 1977.

0 inițiativă a Pakistanului 
in problemele 

lichidării decalajelor
Primul ministru al Pakistanului, 

Zulfikar Aii Bhutto, a propus, după 
cum s-a mai anunțat, convocarea 
unei conferințe la cel mai inalt ni
vel a țărilor în curs de dezvoltare, 
care să elaboreze o strategie comună 
in vederea abordării mai eficiente a 
problemei decalajelor crescînde în
tre țările bogate și cele sărace. In 
condițiile impasului la care s-a 
ajuns la Conferința de la Paris pen
tru cooperarea economică interna
țională între țările industrializate și 
cele în curs de dezvoltare (dialogul 
Nord-Sud) — se arată in memoran
dumul explicativ care însoțește pro
punerea — o asemenea reuniune este 
cu atit mai necesară pentru a se 
stabili căile deblocării acestor trata
tive. Pe de altă parte, pornind de la 
anumite progrese înregistrate în ca
drul dezbaterilor asupra problemei 
subdezvoltării în diferite alte foruri 
internaționale, viitoarea reuniune ar 
urma să-și propună să dezvolte pașii 
făcuți pină acum, identificînd mo
dalitățile de stimulare a cooperării 
economice reciproce și fixînd obiec
tivele pentru a căror realizare există 
condițiile cele mai propice.

Evoluții pe scena politica vest-germană
• încheierea tratativelor dintre P.S.D. și P.L.D. • Helmut Schmidt 
va deține în continuare funcția de cancelar • Disensiunile din 

cadrul opoziției se accentuează

BONN — Agențiile de presă 
transmit din Bonn că miercuri s-au 
încheiat tratativele dintre liderii 
Partidului Social-Democrat și Parti
dului Liber-Democrat privind forma
rea noului guvern de coaliție, în 
urma alegerilor parlamentare de la 
3 octombrie. Cabinetul va fi condus 
de Helmut Schmidt, vicepreședinte al 
P.S.D., ce deține postul de cancelar

B B B B B B B

agențiile de presă transmit:
Președintele Consiliului 

Executiv Federal al R.S.F.
Iugoslavia, Gemal Biedici, a

FRELIMO, care va stabili sarcinile 
pentru perioada democrației popu
lare, avîndu-se în vedere extin
derea continuă a frontului popular 
pe baze antiimperialiste.

primit miercuri pe ambasadorul 
României la Belgrad, Virgil Cazacu. 
Cu acest prilej a avut loc o con
vorbire cordială privind evoluția ra
porturilor economice româno-iu- 
goslave și perspectivele dezvoltării 
acestora în perioada următoare.

Președinte al Confedera
ției elvețienepentru anul 1977 3
fost ales Kurt Furgler (creștin-de- 
mocrat), iar ca vicepreședinte a fost 
ales Willi Ritschard (socialist).

Convorbiri indiano-un- 
gare La au început con
vorbirile oficiale dintre Losonczi Pal, 
președintele Consiliului Prezidențial 
al R.P. Ungare, și primul ministru al 
Indiei, Indira Gandhi.

În cadrul cooperării economice 
dintre Republica Socialistă 
România și Republica Democrată 
Germană, in orașul Schwerin a 
intrat in funcțiune primul cazan 
de 50 Gca/h al unei centrale de 
termoficare. Proiectat de insti
tute de specialitate românești și 
construit de întreprinderile bticu- 
reștene „Vulcan" și Centrala de 
termoficare, cazanul este dotat 
cu echipament electronic de 
comandă automată.

0 reuniune a conducerii mi?*  
cării palestinene a avut Ioc la Beirut 
sub conducerea lui Yasser Arafat, 
președintele Comitetului Executiv al 
Organizației pentru Eliberarea Pa
lestinei. Au participat reprezentanții 
tuturor organizațiilor palestinene. Au. 
fost discutate evoluția situației din 
Liban și alte probleme. După cum 
s-a anunțat, Consiliul Central al Or
ganizației pentru Eliberarea Palesti
nei se va întruni la 12 decembrie în 
capitala Siriei pentru a stabili sar
cinile O.E.P. în etapa actuală.

în funcția de președinte 
al Bundestagului vest-ger- 
ITian 3 fost realeasa Annemarie 
Renger, informează agenția D.P.A. In 
calitate de vicepreședinte a fost re
ales Hermann Schmidt-Vocken- 
hausen.

Ministerul spaniol al In

liei,
Ministrul justiției al Ita formațiilor3 interzis cartea se

Francesco Paolo Bonifacio, a

solicitat Parlamentului aprobarea 
deschiderii unei anchete privind acti
vitățile a 27 de deputați. membri ai 
Mișcării Sociale Italiene (partid 
neofascist). Președintele Camerei 
Deputaților, Pietro Ingrao. căruia 
conform procedurii i-a fost transmisă 
cererea, a precizat că obiectul anche
tei îl constituie încercarea de recon
stituire a unui partid fascist, interzisă 
prin legile aflate in vigoare.

cretarului general al Partidului Co
munist din Spania, Santiago Carrillo, 
intitulată '„Ce este ruptura politică", 
informează A.F.P., citind surse din 
Barcelona. Agenția precizează că 
această lucrare urma să fie publi
cată de editura „Roșa Regas" din 
Barcelona, intr-o colecție politică 
destinată publicului larg.

La invitația guvernului 
ChinGZ 3 sosR 'a Pekm. într-o 
vizită oficială, o delegație guverna
mentală tanzaniană, condusă de 
Aboud Jumbe, prim-vicepreședinte ai 
Tanzaniei — informează agenția 
China Nouă.

AI 33-lea Congres 31 Uniu" 
nii sindicatelor muncitorilor din Is
landa a luat sfirșit la Reykjavik. In 
programul adoptat se acordă o aten
ție deosebită luptei oamenilor muncii 
pentru apărarea drepturilor lor, pen
tru îmbunătățirea condițiilor de mun
că și de viață. Într-o rezoluție se 
cere organizarea unor noi alegeri 
generale. Congresul a adoptat o re
zoluție prin care se cere ieșirea Islan- 
dei din N.A.T.O. și lichidarea bazelor 
militare americane din această țâră.

Secretarul de stat al
S.U.A., I,Rnr>’ Kissinger, a sosit
marți seara la Bruxelles, prima etapă 
a unui turneu politic pe care îl va 
întreprinde prin mai multe țări vest-
europene.

Convorbiri irakiano-bul- 
garO. La BaSdad au început con
vorbirile dintre Saddam Hussein, 
vicepreședinte al Consiliului Coman
damentului Revoluției, și Stanko To
dorov, președintele Consiliului de 
Miniștri al R.P. Bulgaria, care între
prinde o vizită oficială în Irak, trans
mite agenția B.T.A.

A treia sesiune a Comi
tetului mixt sovieto-brita- 
jțjjj de cooperare în domeniul pro
tecției mediului ambiant a avut loc 
la Londra. Sesiunea a adoptat un 
memorandum care aprobă raportul 
privind realizarea programelor co
mune pe anul 1976 și propunerile de 
adincire a cooperării părților.

MOSCOVA 8 — Coresponden
tul Agerpres transmite : In ca
drul „Festivalului muzicii româ
nești in U.R.S.S.", miercuri a 
avut loc. in Sala centrală de stat 
pentru concerte din Moscova, un 
concert al orchestrei Radiotelevi- 
ziunii române dirijată de Iosif 
Conta. La Casa Uniunii compo
zitorilor a avut loc un concert 
cu lucrări aparținind compozito
rilor Diamandi Gheciu, Liviu 
Glodeanu, Sabin Drăgoi, Ion Du
mitrescu, Mihail Jora, Liviu 
Combos, Paul Constantinescu, 
Tiberiu Olah și Adrian Rațiu. 
Lucrările au fost interpretate de 
instrumentiști sovietici.

Ambele concerte s-au bucurat 
de o bună primire din partea 
iubitorilor de muzică din capita
la sovietică.

împrumut. La Cairo s-a anun
țat oficial că patru țări vest-euro- 
pene vor acorda împrumuturi Egip
tului pentru finanțarea construirii 
unui număr de nave comerciale.

MADRID

încheierea lucrărilor Congresului 
P. S. M. Spaniol

Mesajul de salut al Partidului Comunist Român

Intr-un interviu acordat 
ziarului „l’Unitâ", președintele Fron
tului de Eliberare din Mozambic, 
președintele Republicii Populare Mo
zambic, Samora Machel, s-a referit 
la problemele legate de transfor
marea FRELIMO intr-un partid de 
avangardă al proletariatului. In fe
bruarie 1977, a arătat el, pentru pri
ma dată în condițiile independentei 
țării, va avea loc Congresul

Guvernul laburista obținut 
o nouă, dar- dificilă, victorie în lun
ga sa acțiune privind adoptarea pro
iectului de lege ce prevede națio
nalizarea industriei aeronautice și de 
construcții navale, care intîmpină o 
opoziție permanentă a Partidului 
conservator. Astfel, Camera Comu
nelor, la cea de-a doua lectură, a 
respins, cu 280 de voturi contra 277, 
un amendament propus de conserva
tori, care prevede ca un număr de 
12 mici șantiere de reparații navale 
să nu fie naționalizate. Totodată, a 
fost respins, cu numai trei voturi, 
un alt amendament prin care se ce
rea excluderea de la prevederile a- 
cestui proiect de lege a trei șantiere 
navale unde se construiesc nave mi
litare.

După cum a declarat purtătorul de 
cuvint al Ministerului Transporturi
lor Maritime, este vorba de credite 
reprezentînd 30 la sută din valoarea 
comenzilor de nave pe care Egiptul 
le-a plasat șantierelor navale din 
R.F.G., Franța, Olanda și Danemarca.

Restricții de circulație la 
NablUS 3U instituite de au
toritățile israeliene în urma unor 
manifestații de amploare ale tineri
lor. După o serie de demonstrații ale 
elevilor din licee, cînd participanții 
au fost dispersați de poliție, tinerii 
s-au adunat din nou pe străzile din 
Nablus, scandînd lozinci. Au urmat 
noi incidente cu forțele de poliție. 
Autoritățile au hotărît apoi impu
nerea restricțiilor de circulație in 
întregul oraș.

• CENTRU PLUTI
TOR DE CERCETĂRI
ȘTIINȚIFICE. La Leningrad
se află în construcție un spăr
gător de gheață, la bordul că
ruia se va instala un centru de
cercetări științifice. Cu un de
plasament de 4 000 de tone, nava 
va avea o autonomie de navi
gație de 11 000 de mile. Cele 14 
laboratoare ale centrului vor fi 
amplasate de așa manieră incit 
cercetările să se desfășoare în 
ordinea impusă de logica știin
țifică. Rezultatele cercetărilor 
vor fi prelucrate cu ajutorul 
unui calculator, chiar la bordul 
navei, care posedă, de ase
menea. o încăpere specială pen
tru organizarea de conferințe 
științifice.

• PUNȚI DE OȚEL 
PESTE BOSFOR. In cei
trei ani care au trecut de la in
trarea In exploatare a podului 
de peste Bosfor, el a fost tra-

versat de 50 milioane de vehi
cule. Toate cheltuielile necesi
tate de construirea impresionan
tei punți de oțel, de peste un 
kilometru lungime, care leagă 
Europa de Asia, s-au amortizat 
incă din luna martie, de atunci 
fiind realizate importante bene
ficii. întrucît traficul este in 
continuă creștere, autoritățile au 
hotărît să construiască peste 
Bosfor încă un pod.

• DIN CAUZA PO
LUĂRII. Toți locuitorii micii 
localități italiene Marina de Me
tilii, situată la cițiva kilometri 
de orașul Siracuza. își vor pă
răsi casele. Această hotărîre a 
fost luată de consiliul adminis
trativ al localității, ca urmare 
a faptului că trei combinate pe
trochimice din imediata vecină
tate poluează atmosfera înt.r-un 
asemenea grad, incit autoritățile 
sanitare au declarat zona res
pectivă periculoasă nu numai 
pentru dezvoltarea normală a 
omului, ci și pentru animale.

• CONTRABAN
DIȘTI... CU PENE. Re- 
cent, polițiștii indieni au captu
rat cițiva... porumbei suspecți, 
sub aripile cărora s-au găsit să
culețe cu hașiș. In felul acesta 
a fost dat în vileag incă un 
mijloc utilizat de traficanți pen
tru transportul la mari dis
tanțe al drogurilor. Depistarea 
autorilor traficului a început cu 
investigații prin... hulubării, iar 
rezultatele sînt așteptate cu in
teres. Principala sarcină a poli
ției este de a anihila acest nou 
traseu al contrabandei cu stu
pefiante, reabilitînd în acest fel 
bunul renume al porumbeilor 
călători.

• DIN NEGURA VRE
MURILOR. Desene rupestre 
avînd o vechime de 12 000 de ani 
au fost descoperite de arheologi 
indieni într-o peșteră situată la 
1 700 metri altitudine, în statul 
Kerala. Pe pereții peșterii (care 
măsoară 12 metri în lungime și

ROMA. La „Accademia di 
Romania" din capitala Italiei a 
avut loc o manifestare cu tema 
„Latinitatea poporului român și 
milenarele sale legături cu 
Roma". Au fost urmărite cu 
viu interes expunerile prezen
tate de Luigi Lotti, președintele 
asociației italiene, și Alexandru 
Mirean, secretarul Bibliotecii 
române din Roma, precum și 
conferința profesorului Mariano 
Baffi, intitulată „Continuitatea 
românilor în zona carpato-danu- 
biană în lumina cercetărilor 
științifice celor mai recente".

★
BUDAPESTA. în perioada 

1—7 decembrie, corul „Madri
gal" condus de dirijorul Marin 
Constantin a întreprins un tur
neu in Ungaria susținind mai 
multe spectacole in orașele 
Budapesta, Gyongyos, SzolnOk 
și Veszprem. Spectacolele pre
zentate s-au bucurat de un 
deosebit succes.

In Guineea-Rissou 3 înce_ 
put campania de pregătire a ale
gerilor pentru Adunarea Națională 
Populară a celei de-a doua legislaturi, 
care se vor ține pentru prima oară in 
istoria țării în condițiile muncii 
pașnice. Scrutinul urmează să se des
fășoare între 19 și 21 decefnbrie pen
tru alegerea deputaților în consiliile 
de ținut. Potrivit Constituției, mem
brii acestor consilii vor alege apoi De 
cei 150 de deputați ai Adunării Na
ționale Populare.

al R.F.G. din anul 1974. El va pre
zenta în Bundestag la 16 decembrie 
declarația politică a noului guvern.

Pe de altă parte, disensiunile din 
cadrul principalelor formațiuni ale 
opoziției din R.F.G. se adincesc. 
Agenția Reuter scrie că în Bavaria 
se accentuează mișcarea de rezis
tență împotriva hotăririi lui Franz 
Josef Strauss de a desprinde Uniu
nea Creștin-Socială din cadrul coa
liției pe care o forma cu Uniunea 
Creștin-Democrată.

Gruparea U.C.S., condusă de mi
nistrul de interne al landului Bava
ria, Bruno Merk, a făcut cunoscut 
marți că își va intensifica presiunile 
pentru convocarea unui congres ex
traordinar al Uniunii Creștin-Sociale 
în vederea reexaminării hotăririi de 
desprindere de U.C.D.

în același timp, președintele U.C.D., 
Helmut Kohl, a declarat în cadrul 
unei reuniuni a grupului parlamen
tar al partidului său că U.C.D. își 
va extinde activitatea și in Bavaria. 
După sciziunea grupului parlamentar 
al U.C.S., creștin-democrații au 
dreptul să prezinte candidați pro
prii in acest land cu prilejul viitoa
relor alegeri, a menționat Kohl.

Consultări pentru formarea 
guvernului libanez

BEIRUT 8 (Agerpres). — Conti- 
nuindu-și consultările in vederea for
mării unui nou guvern, președintele 
Libanului, Elias Sarkis, a avut între
vederi cu Kamel El Assad, președin
tele parlamentului, și alte personali
tăți politice. După cum s-a anunțat, 
președintele urmează a anunța com
ponența noului cabinet în următoare
le 48 de ore.

în capitala Libanului și în alte zone 
ale țării situația continuă să se nor
malizeze. A început reconstrucția 
unor întreprinderi și magazine și a 
altor instituții sociale, distruse în 
urma războiului. S-a anunțat că por
tul Beirut va putea primi, de la 15 
decembrie, nave de pasageri și de 
mărfuri.

MADRID 8 (Agerpres). — In cadrul 
lucrărilor celui de-al XXVII-lea Con
gres al Partidului Socialist Muncito
resc Spaniol, reprezentantul Partidu
lui Comunist Român, Mihnea Gheor
ghiu, membru al C.C. al P.C.R., pre
ședintele Academiei de științe sociale 
și politice, a transmis mesajul de salut 
adresat de C.C. al P.C.R., in numele 
Partidului Comunist Român, al secre
tarului său general, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. in numele oamenilor 
muncii din Republica Socialistă 
România, pârtieipanților la Congresul 
P.S.M.S., tuturor militanților partidu
lui. poporului spaniol prieten.

Partidul nostru, oamenii muncii 
din România socialistă — arată me
sajul — urmăresc cu mult interes și 
sentimente de solidaritate activita
tea consacrată de Partidul Socialist 
Muncitoresc Spaniol, împreună cu 
celelalte forțe muncitorești, patrio
tice, democratice și progresiste din 
Spania, promovării intereselor fun
damentale ale poporului spaniol, dez
voltării dialogului, înțelegerii, con
lucrării și unității tuturor partidelor 
și organizațiilor politice ale oameni
lor muncii, pentru o Spanie demo
cratică, independentă și prosperă.

Intre Partidul Comunist Român și 
partidele revoluționare, muncitorești, 
democratice din Spania s-au stator
nicit șj se dezvoltă relații de priete
nie și colaborare. In acest cadru s-a 
evidențiat cu satisfacție cursul ascen
dent al raporturilor de prietenie și 
conlucrare între Partidul Comunist 
Român și Partidul Socialist Muncito
resc Spaniol, îndeosebi în urma in- 
tîlnirilor și convorbirilor dintre tova
rășii Nicolae Ceaușescu și Felipe 
Gonzales, ceea ce joacă un rol im
portant în întărirea prieteniei dintre 
poporul român și poporul spaniol, 
servește intereselor celor două po
poare, cauzei păcii și colaborării in 
Europa și în lume.

în mesaj este înfățișată activitatea 
poporului nostru pentru realizarea 
sarcinilor stabilite de cel de-al 
XI-lea Congres al Partidului Comu
nist Român de edificare a societății 
socialiste multilateral dezvoltate și 
înaintare a României spre comunism.

După analiza partidului nostru 
asupra situației internaționale, în 
mesaj se subliniază că rezolvarea în 
interesul popoarelor a problemelor

majore ale lumii contemporane im
pune intensificarea eforturilor unite, 
pe scară națională și internațională, 
ale maselor populare, ale forțelor 
muncitorești, democratice, progresiste 
pentru instaurarea unui climat de 
pace și securitate, pentru așezarea 
relațiilor interstatale pe baze noi — 
deplina egalitate în drepturi și res
pectarea independenței și suverani
tății naționale — pentru stingerea pe 
cale politică a focarelor de încordare 
și conflict, pentru lichidarea subdez
voltării, pentru abolirea deplină a 
politicii colonialiste, de discriminare 
rasială și apartheid, pentru înfăptui
rea dezarmării generale și, în pri
mul rind, a dezarmării nucleare, 
pentru o nouă ordine economică 
mondială.

în continuare, mesajul prezintă im
portanța deosebită acordată de Româ
nia edificării securității și cooperă
rii în Europa și necesitatea intensi
ficării eforturilor tuturor statelor 
participante la conferința de la Hel
sinki, în direcția înfăptuirii tuturor 
înțelegerilor semnate cu acest prilej, 
pentru amplificarea nestingherită a 
colaborării economice, tehnico-știin- 
țifice și în alte domenii, pentru ini
țierea unor măsuri concrete în direc
ția dezarmării și dezangajării mili
tare, pentru adincirea și consojida- 
rea destinderii și înțelegerii pe con
tinent.

în mesajul P.C.R. se arată că parti
dul nostru dezvoltă și diversifică ra
porturile cu partidele comuniste, so
cialiste, social-democrate, cu mișcă
rile de eliberare națională, cu alte or
ganizații progresiste, democratice, 
antiimperialiste. în acest cadru, Par
tidul Comunist Român dorește să lăr
gească și în viitor colaborarea cu 
Partidul Socialist Muncitoresc Spa
niol, în interesul popoarelor noastre, 
al cauzei păcii, independenței națio
nale și progresului.

în ședința de închidere a Congresu
lui P.S.M.S., președintele prezidiu
lui Congresului a mulțumit P.C.R., 
secretarului său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, pentru mesajul 
de solidaritate transmis de reprezen
tantul P.C.R. Cei peste 2 000 de dele
gați și invitați prezenți în sală au sa
lutat cu vii aplauze și îndelungi ova
ții mesajul comuniștilor români.

DUPĂ ALEGERILE PARLAMENTARE DIN JAPONIA
• Un apel al P.S.J. pentru coordonarea strategiei parlamentare 

a partidelor de opoziție • Precizări privind poziția P.L.D.

TOKIO. — în urma alegerilor par
lamentare, partidele politice japone
ze au început să-și precizeze strate
gia viitoare. Astfel, Partidul Socialist 
din Japonia a adresat marți un apel 
altor trei formațiuni politice aflate 
în opoziție pentru crearea unui or
ganism comun însărcinat cu coordo
narea strategiei parlamentare a par
tidelor din opoziție. P.S.J. intențio
nează să aibă o primă întîlnire cu 
liderii partidelor comunist, Komeito 
și socialist-democratic.

Pe de altă parte, din Tokio se in
formează că și Partidul Liberal De
mocrat dorește să obțină un acord 
politic cu unele dintre partidele a- 
flate in opoziție asupra unor proble
me privind „economia, apărarea și 
diplomația japoneză" — relatează a- 
genția France Presse. Conducerea 
P.L.D. a făcut cunoscut că un apel 
în acest sens va fi adresat noului 
Club liberal, partidul de opoziție

cel mai apropiat de liberal-demo- 
crați, social-democrați și Komeito. 
în cei 21 de ani de cînd P.L.D. se 
află la conducere, este pentru prima 
oară cind acesta își face cunoscută 
intenția de a incheia un acord cu 
formațiuni ale opoziției, relevă A.F.P.

Marți, după ralierea a nouă depu
tați independenți, P.L.D. dispunea in 
parlament de o majoritate de două 
locuri.

La Tokio s-a anunțat că premierul 
Takeo Miki își va prezenta vineri 
demisia din postul de șef al guver
nului, ca urmare a pierderilor în
registrate de Partidul Liberal De
mocrat, de guvernămint, in cadrul 
alegerilor de la 5 decembrie. Ichi- 
taro Ide, șeful de cabinet al primu
lui ministru, a adăugat că Takeo 
Miki va face, la anunțarea demisiei, 
o serie de recomandări privind re
structurarea Partidului Liberal De
mocrat.

ATROCITĂȚILE RASIȘTILOR SUD-AFRICANI

Două documente fotografice — mărturii zguduitoare 
ale crimelor săvirșite de rasiștii sud-africani la Johan
nesburg, în timpul revoltelor populației de culoare. 
In stingă, un polițist alb pozînd mindru alături de 
victima sa, pentru a-și imortaliza „vitejia". în dreap
ta, trupurile neînsuflețite ale tinerilor africani împuș- 
cați în timpul represiunilor sint aruncate într-un auto

camion • un polițist supraveghează, rizind, operațiunea. 
Fotografiile — reproduse după săptăminalul vest-ger- 
man „Der Spiegel" — au fost făcute chiar de membri 
ai poliției rasiste și au fost transmise clandestin peste 
graniță de un laborant negru de la atelierul care le-a 
prelucrat. Ele constituie un necruțător act de acuzare 
a nelegiuirilor comise de promotorii odioasei politici 
de apartheid.

Conferința privind 
viitorul constituțional 

al Rhodesiei
Miercuri s-a reîntors la Geneva 

ambasadorul britanic Ivor Richard 
care prezidează lucrările Conferinței 
în problema viitorului constituțio
nal al Rhodesiei. El s-a deplasat la 
Londra pentru consultări cu guver
nul britanic pe marginea evoluției 
negocierilor din cadrul conferinței.

La sosire, Ivor Richard a reafir
mat că propunerile anglo-americane 
privind soluționarea situației din 
Rhodesia reprezintă o bază de ne
gociere și nu prevederi imuabile. In 
acest mod, arată agenția France 
Presse, Ivor Richard a exprimat o- 
poziția Marii Britanii față de noile 
declarații ale Iui Ian Smith, șeful 
regimului minoritar rasist de la Sa
lisbury, de asemenea revenit la Ge
neva, potrivit cărora așa-numitul 
pian Kissinger nu ar fi negociabil, 
ci ar trebui aplicat ca atare.

Ian Smith a declarat înainte de 
a pleca la Salisbury că nu și-a 
schimbat întru nimic poziția ini
țială. revendicind în continuare un 
guvern de tranziție în care minori
tatea albă ar avea drept de veto și 
ar deține controlul asupra armatei și 
poliției în perioada care va preceda 
preluarea puterii de către majorita
tea africană.

rx rp T> t?»ÎTTNTTi IC’NTT UJcu rn.L I u 1 VJbjAll
10 metri în lățime) sint zu
grăvite în culori diferite — gri, 
roșu, roz — figuri de oameni 
și de animale, precum și semne 
al căror înțeles n-a putut fi 
deocamdată descifrat. Se pare 
că desenele reprezintă scene și 
ritualuri de vinătoare. Cit des
pre semne, ele urmează să fie 
studiate pentru a se afla semni
ficația mesajelor transmise de 
oamenii care au populat aceste 
meleaguri cu 12 milenii în urmă.

• CENTENARUL PRI
MEI FEMEI GUVERNA
TOR. „Am vrut să arăt că fe
meile își pot asuma o respon
sabilitate oficială de care să se 
achite foarte bine“. Această de
clarație a făcut-o Nellie Tayloe 
Ross, la împlinirea venerabilei 
virste de 100 de ani. in legătură 
cu „performanța" de a fi fost 
prima femeie din Statele Unite

care a deținut postul de guver
nator, anume în statul Wyo
ming. La moartea soțului ei, 
guvernatorul William Ross, in 
1924, reamintește „International 
Herald Tribune", Nellie Tayloe 
a fost aleasă pentru a-i succeda 
în importanta funcție, pe care a 
deținut-o pînă în 1926. Ulterior, 
a fost protagonista unei alte 
„premiere", de același gen : in 
1933 a fost prima persoană fe
minină desemnată director al 
monetăriei S.U.A., în cei 20 de 
ani cit a funcționat în acest post 
făcind din plin dovada capaci
tății de a exercita asemenea 
responsabilități.

® ÎMPOTRIVA POR
NOGRAFIEI. In Suedia se 
conturează, cum se exprimă 
presa occidentală, „o revoltă a 
opiniei publice împotriva feno
menului pornografic". Recent,

televiziunea suedeză a transmis 
o amplă emisiune-dezbatere, în 
cadrul căreia sociologi, ziariști, 
specialiști in problemele tine
retului, părinți au conturat un 
tablou neliniștitor în ce privește 
proliferarea fără precedent a 
pornografiei, cu efecte extrem 
de nocive asupra adolescenților 
și tinerilor. Participanții au con
damnat lipsa de scrupule a ce
lor ce se ocupă de producerea 
și lansarea acestei mărfi nefas
te. Concluziile dezbaterii au e- 
vidențiat necesitatea inițierii de 
măsuri ferme din partea autori
tăților, ca și o sporire a vigi
lenței pe tărim educativ, pentru 
a opri asaltul pornografiei.

© „SLĂBIRE FOR-
în urma publicării

unui raport al Ministerului vest- 
german al Sănătății, în care se 
arăta că un cetățean din doi 
prezintă un exces de greutate, 
că 3 la sută din populație su
feră de diabet, că fiecare elev 
contractează 3 carii pe an etc,

— toate aceste tulburări prove
nind din excese alimentare — 
în R.F.G. s-a lansat o adevărată 
modă a curei de slăbire. Can
titățile de produse pentru dimi
nuarea poftei de mîncare, des
făcute pe piață, au bătut toate 
recordurile, iar clinicile specia
lizate în tratamente de slăbire 
s-au înmulțit ca ciupercile după 
ploaie. Rezultatul : cabinetele 
medicale au început să fie asal
tate de pacienți „drogați" cu 
pastile de slăbire, de persoane 
care prezintă tulburări metabo
lice și cardio-vasculare, victime 
ale unor tratamente urmate fără 
discernămint. Cit de eficiente 
sînt, în ansamblu, rețetele pro
puse este greu de spus. Ceea ce 
se știe însă cu siguranță este 
că o serie de firme specializate 
„se îngrașă" de pe urma produ
selor puse in circulație, cu mare 
reclamă.

® VIRUS POLIVA
LENT. Presupunerea că scle
roza multiplă ar fi de natură 
virotică a primit o nouă confir

mare în urma studiilor efectua
te de un grup de cercetători a- 
mericani de la Universitatea 
Long Island (New York). S-a 
dovedit însă că agentul patogen 
al acestei grave maladii este 
unul și același cu virusul ru- 
jeolei. Virusul respectiv se lo
calizează în țesutul intestinului 
subțire, unde poate rămîne ani 
de zile — producînd celule cu 
reacții biochimice care atacă 
măduva spinării.

• EXPEDIȚIE POLARA 
JUBILIARĂ. In cinstea cen
tenarului expediției polare a ex
ploratorului suedez A. E. Nor- 
denskjold. care a traversat pri
mul „pasajul nordic" ce leagă 
Oceanul Atlantic de Pacific, este 
pregătită o nouă expediție in 
mările arctice, în jurul Polului 
Nord. Ea se va face la bordul 
unuia din marile spărgătoare de 
gheață suedeze. „Atle", „Frej“ 
sau „Ymer". Itinerarul prevede 
parcurgerea a 9 000 mile marine 
de-a lungul întregului bazin po
lar, în decurs de 75 de zile.
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