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încheierea convorbirilor dintre președintele 
Nicolae Ceaușescu și primul ministru 
al Republicii Turcia, Biilent Ecevit

I trăsătură obligatorie a groOMoi spiritual al cmioioistului 

A TRĂI DEMN, 
LA UN NIVEL EXEMPLAR 
DE CONDUITĂ MORALĂEtapa istorică pe care o traversăm, !nscriindu-și pe frontispiciu uriașe prefaceri înnoitoare, materiale și sociale, se definește prlntr-o dezvoltare economică impetuoasă și extrem de complexă, prin profunde mutații in conștiința oamenilor. înaltele exigente ale acestei etape — caracterizată nu numai prin progresul economic accelerat al tării, ci și prin construcția morală și spirituală a omului nou — pun în fata comuniștilor, indiferent de funcția pe care o dețin, muncitori, țărani, oameni din laboratoare sau de la catedre, activiști de partid sau ai organizațiilor de fhasă și obștești, îndatorirea de onoare de a îmbina organic competenta și răspunderea profesională cu spiritul partinic, revoluționar, cu acele trăsături etice, morale care-1 fac pe comunist să se distingă prin forța exemplului său înaintat. „întotdeauna — sublinia cu deosebită pregnanță tovarășul Nicolae Ceaușescu — partidul nostru a acordat atenție ridicării și formării — din rîndurile membrilor săi, ale clasei muncitoare, țărănimii și intelectualității — a militan- ților și cadrelor pentru diferite domenii de activitate. Cu atît mai necesar este aceasta în împrejurările actuale, cind in toate sectoarele se cer activiști cu înalt spirit de răspundere, cu înaltă principialitate, pătrunși de spiritul șl patosul revoluționar, înarmați cu concepția revoluționară despre lume și viată".Cel mai înalt model de muncă șl viată consacrate slujirii poporului, cauzei comunismului îl constituie însăși viața și activitatea secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu. Aflăm în acest înălțător exemplu expresia poziției consecvent revoluționare, a patriotismului fierbinte, a îmbinării fermității, exigenței și omeniei comuniste, în același sens, reprezintă un exemplu și un îndemn stilul de muncă al secretarului general, caracterizat printr-o neslăbită legătură cu oamenii muncii, prin frecventa contactelor directe, prin prezenta de zi cu zi în

mijlocul oamenilor, prin analiza problemelor la fata locului, la izvoarele vieții și ale fenomenelor.Așa cum ne arată viata, exemplul pilduitor al comunistului se poate bucura de întreaga credibilitate, poate avea puterea de convingere necesară pentru cei din preajmă numai atunci cînd cuvintele se sprijină pe fapte. E firesc, deoarece exemplul personal Înaintat — modalitatea cea mai eficientă de a promova nobilele principii ale eticii și echității socialiste — nu poate fi impus celor din jur prin decizii administrative, ci, îndeosebi prin argumentele concrete, plauzibile ale faptelor, posedînd o puternică forță educativă, de influențare.Ținuta moral-politică a comunistului, a activistului, a celui căruia 1 s-a încredințat mandatul de a face parte dintr-un colectiv de conducere se manifestă și trebuie să se manifeste nu prin declarații de fidelitate fată de principiile eticii și echității socialiste, ci, în primul rind, prin aplicarea lor neabătută în viață. Nici un exemplu nu poate avea forță de convingere dacă se ivesc discrepanțe între atitudinea din ședințe, din discuțiile cu tovarășii de muncă și fapte contrastante din viata așa-zis particulară, dacă se uită sau se încalcă obligația de a respecta întru totul, ca lege a existenței, CODUL ETIC AL COMUNIȘTILOR.Se cuvine amintit și reamintit mereu : Codul moral adoptat de Congresul al XI-lea al partidului nu constituie un document adiacent, colateral, o enunțare de norme de conduită facultative, ci o parte integrantă a Statutului și a Programului partidului. Orice nesocotire a prevederilor Codului înseamnă o încălcare a obligațiilor statutare, indiferent unde, cine și cînd o comite. Prin esența ei, etica socialistă este unică, indivizibilă, ea privește comportarea omului atit în colectivul de muncă, cit și in societate și familie, implică respectarea cu strictețe

a disciplinei de partid și de stat de către toți comuniștii, în primul rind de către cadrele de conducere, cărora le conferă prestigiu și autoritate, stima și încrederea maselor, sporin- du-le astfel capacitatea de a înfăptui în bune condiții politica partidului, de a exercita înrîurirea necesară asupra oamenilor muncii, mobilizîn- du-i la realizarea acesteia.Profilul spiritual al comunistului, integritatea morală a activistului de partid și de stat, a cadrelor cu munci de răspundere se verifică nu numai în momente excepționale, ci și in situații obișnuite, în viața și munca de zi cu zi, cînd fiecăruia i se cere să respingă hotărît încercările de infiltrare a mentalităților și practicilor vechii morale, cum sînt fevoritismul, carierismul, tendința spre căpătuială și huzur, individualismul, manifestările de arogantă și îngîmfare.Experiențele vieții arată că cedarea, fie și parțială, „din cînd în cînd", la presiunile unor mentalități, la tentațiile unor moravuri specifice unui mod de viață străin structurii sănătoase a societății și moralei socialiste, alterează grav fizionomia spirituală comunistă, duc, treptat, la fenomene de descompunere etică și politică. Pentru a preveni un asemenea deznodămînt este necesară lupta intransigentă împotriva atitudinilor de toleranță față de așa-zisele „mici" lipsuri sau abateri personale.Nici un fel de succese anterioare nu pot să slujească drept cauțiune în baza căreia să se permită așa-zise „accidente" — respectiv abateri de la normele vieții de partid, încălcări ale legilor statului, ale principiilor eticii comuniste. Nu se pot acorda nimănui derogări de la disciplina de partid și de stat, de la legile țării, nu se poate accepta mentalitatea conform căreia legile, statutul, normele eticii și echității socialiste sînt făcute doar pentru „oamenii de
(Continuare în pag. a Il-a)

Au îndeplinit planul 
pe primii trei ani 

ai cincinaluluiOAMENII MUNCII DIN INDUSTRIA UȘOARA au îndeplinit, în ziua de 14 noiembrie, planul pe primii 3 ani ai actualului cincinal. Realizarea înainte de termen a sarcinilor de plan pe această perioadă permite unităților de industrie ușoară să obțină, pină la finele anului, o producție industrială suplimentară de 14,9 miliarde lei.în telegrama adresată cu acest prilej C.C. al P.C.R., tovarășului Nicolae Ceaușescu, de către conducerea ministerului de resort, se spune : • în numele celor peste 550 000 oameni ai muncii din industria ușoară, vă încredințăm, tovarășe secretar general, că nu vom precupeți nici un efort, că vom munci cu și mai mult elan și răspundere comunistă pentru a încheia cu bune rezultate activitatea pe anul 1978 și pentru a pregăti condițiile de trecere la realizarea sarcinilor de plan pe anul 1979, inclusiv programul suplimentar, prin aceasta contribuind la mai buna aprovizionare a populației și a beneficiarilor externi cu bunuri industriale de larg consum.OAMENII MUNCII DIN UNITĂȚILE INDUSTRIALE ALE JUDEȚULUI MUREȘ, ROMANI, MAGHIARI, GERMANI, au îndeplinit prevederile planului producției industriale pe primii trei ani ai cincinalului. Acest important succes asigură condiții ca, pînă la finele anului, industria județului să realizeze o producție suplimentară de peste 3,7 miliarde lei.In telegrama adresată C.C. al P.C.R., tovarășului Nicolae Ceaușescu, de către Comitetul județean Mureș al P.C.R., se spune : Avînd permanent In față exemplul dumneavoastră de dăruire, pasiune și consecvență revoluționară, vă asigurăm, scumpe tovarășe Nicolae Ceaușescu, că toate colectivele de oameni ai muncii din județul Mureș, in frunte cu comuniștii, vor munci cu și mai multă abnegație în vederea înfăptuirii sarcinilor de plan și a programului suplimentar. No reinneim și cu acest prilej angajamentul ferm să nu precupețim nici un efort în vederea perfecționării întregii activități.

Marți dimineața s-au încheiat convorbirile dintre președintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, și primul ministru al Republicii Turcia, Biilent Ecevit.In aceeași atmosferă cordială, prietenească, a continuat dialogul consacrat extinderii și diversificării relațiilor dintre România și Turcia, conlucrării celor două state, atît pe plan bilateral, cit și pe plan internațional. Președintele Nicolae Ceaușescu și premierul Biilent Ecevit au exprimat hotărîrea de a acționa pentru transpunerea în viață a acordurilor și înțelegerilor convenite, de a impulsiona colaborarea dintre România și Turcia în domeniile politic, economic, teh- nico-științific și cultural, în interesul ambelor noastre popoare, al cauzei păcii, securității și înțelegerii în Europa și în lume.în cadrul convorbirilor a continuat, de asemenea, schimbul de vederi în probleme ale vieții internaționale actuale. Relevîndu-se faptul că lumea contemporană este confruntată în prezent cu 6 serie de probleme care trebuie soluționate în interesul popoarelor, s-a subliniat, de ambele părți, rolul tot mai însemnat ce revine statelor mici și mijlocii, țărilor

în curs de dezvoltare, precum și O.N.U. în efortul general de a se asigura un curs pozitiv în viața internațională. In acest context, s-a pus un accent deosebit pe necesitatea unei mai largi conlucrări în vederea eliminării surselor de încordare și conflict din diferite zone ale globului, a soluționării diferendelor dintre state prin mijloace pașnice, pe calea tratativelor . între părțile direct interesate, fără amestec din afară, înlăturării folosirii forței sau amenințării cu forța din viața internațională. în acest cadru a fost subliniată necesitatea soluționării conflictului din Orientul Apropiat pe cale pașnică, prin tratative intre toate părțile interesate, pentru stabilirea unei păci juste și trainice în zonă care să ducă la retragerea Israelului din teritoriile arabe ocupate în urma războiului din 1967, la rezolvarea problemei poporului palestinian pe baza dreptului său la autodeterminare, inclusiv crearea unui stat propriu, independent, la asigurarea securității, suveranității și integrității tuturor statelor din această zonă.Trecîndu-se în revistă situația din Africa, s-a relevat necesitatea ca problemele ivite pe acest continent

să fie rezolvate pe cale pașnică, de către statele africane, fără nici un amestec din afară. Totodată, a fost subliniat faptul că pacea și stabilitatea acestui continent impun măsuri hotărîte care să ducă la lichidarea politicii de apartheid din Africa de Sud, la cucerirea independenței de către popoarele din Rhodesia și Namibia.Schimbul de vederi a evidențiat faptul că soluționarea problemelor economice internaționale, in primul rînd a subdezvoltării, impune o nouă ordine economică mondială, care să creeze condițiile pentru o colaborare pe baze egale între toate statele și să asigure o dezvoltare rapidă a țărilor rămase în urmă, precum și progresul economic, tehnic și social al întregii omeniri.Președintele Nicolae Ceaușescu și premierul Biilent Ecevit au evidențiat interesul României și Turciei de a-și aduce o contribuție tot mai activă la rezolvarea marilor probleme care confruntă omenirea, la edificarea în Europa a unui sistem trainic de securitate și cooperare, la înfăptuirea dezideratelor de pace, progres și bunăstare ale tuturor popoarelor.
Acum, cit timpul mai permite, este necesar un efort 

stăruitor pentru a se asigura pretutindeni

RECOLTAREA Șl VALORIFICAREA

. Buzdu: pel8a| Industrial

INTEGRALA SFECLEI DE ZAHAR
• Mai este de strîns producția de pe 9300 hectare • Toată 
sfecla aflată pe cîmp, în grămezi, să fie grabnic transportată 
la fabrici • Fiecare zi intîrziere echivalează acum cu o pierdere 

de peste 1000 tone de zahăr

Graficele întocmite de fabricile de zahăr și unitățile agricole producătoare prevedeau ca pînă la 10 noiembrie să se încheie recoltarea sfeclei de zahăr pe toate suprafețele cultivate. Deși acest termen a expirat, a mal rămas de strîns sfecla de zahăr de pe mai mult de 9 300 ha, cele mai mari suprafețe aflîndu-se în cooperativele agricole din județele Brăila — 1 990 hectare. Ialomița
I Generația
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Știam că se află în concediu și de aceea l-am căutat 
acasă, la Slatina. Ni s-a răspuns : „E la Strejești, la 
baraj'1. „A început treaba „Ba-i tot în concediu. 
Dar se grăbesc treburile la hidrocentrală. Poate dați 
de el pe acolo".

Slabă speranță. Inginerul Dumitru Mihaî, pentru că 
despre el este vorba, nu-i omul care să stea în loc. 
De ani de zile se mută pe Olt, de colo-colo. Și-n urma 
șantierului pe care-l conduce apare incă o verigă în 
salba de lumini a celui mai cintat riu al țării. Acum 
e șef de șantier la Strejești. Dar miine ? „Bineînțeles 
că tot pe un șantier. Doar fac parte din generația care 
a avut șansa să ridice hidrocentralele din România".

„Generația hidrocentralelor !" Am mai auzit rostin- 
du-se aceste cuvinte. Cu mândrie, cu demnitate, cu
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orgoliu îndreptățit, ca pe o parolă a profesiei. Mii și 
mii de constructori — muncitori, maiștri, topometriști, 
proiectanți, ingineri — formați de la Bicaz incoace, iși 
revendică apartenența la această eroică generație. 
După cum alte mii și mii așază tn fruntea satisfac
țiilor lor faptul că aparțin „generației" constructorilor 
de mari platforme siderurgice, chimice, ale industrii
lor constructoare de mașini ori textile, ale unor vaste 
sisteme de irigații ori arcuiri de beton și oțel peste 
ape, generației de ctitori ai noilor orașe și sate ale 
patriei.

Atit de mult și-au intrat in rol acești oameni, incit 
ultima intilnire a promoției inginerului despre care 
aminteam, mai sus, prilejuită de un jubileu al absol
virii politehnicii bucureștene, a început cu... proiecția 
barajelor la care a lucrat fiecare dintre sărbătoriți. 
Emoționantă „răsfoire a catalogului", cu această 
intiâetate dată lucrului cel mai trainic lăsat in urmă, 
cu această convertire a invățăturii dobindite la Alma 
mater in barajele luminii pentru oameni, pentru noua 
noastră civilizație.

Vidraru... Mărișelu... Porțile de Fier I... Olt... Splen
didele imagini proiectate erau însoțite de un singur 
cuvint-comentariu : „Prezent!“.

Prezent in opera luminii durată pe pămintul Româ
niei socialiste.
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Extragem dintr-o monografie în pregătire a orașului de la porțile Bărăganului — Urziceni : trarea în fabricilor materiale . ....... . ,ulei și zahăr — nucleu industrial constituit în ultimul și cel mai fertil deceniu de existență al așezării — valoarea producției triale a crescut de ori". Iată, așadar, mul străbătut de în acest răstimp, cum am putea măsura drumul, miile de drumuri pe care le-a străbătut în cel zece ani fiecare din locuitorii Urzicenilor ? Cum s-ar putea urmări etapă cu etapă, trecerea de la starea de fost tîrg de vite și cereale (cu 21 de cîrciumi și o fabrică de... cărămidă) la condiția prezentă de oraș industiial-a- grar, unde tehnica de virf e la ea acasă, unde cultura și civilizația prind rădăcini puternice ?Cei care zicenii în drum spre marcă noile __ ______ _ ...orașului. Intr-un deceniu, așezarea a traversat o epocă : de la o cărămidărie la unități industriale de referință, la noile edificii : blocuri de locuințe, șooli, policlinică, grădinițe, casă de cultură, magazine. De la munca celor care plămădeau cu mijloace rudimentare cărămida

„Prin in- funcțiune a de ferite, de ceramice,
lndus- zece dru- oraș Dar . oare

strâbat Ur- viteză, în litoral, re- dintr-o privire dimensiuni ale

Foto S. Cristian
la activitatea de creație a oamenilor care făuresc mașini de mare randament piese fine pentru industria electronică, apreciate nu numai în țară, ci șl în străinătate. Pe muncitorul specialist Victor Samson, de pildă, l-am găsit reglîndu-și mașina cu microscopul. Avea o comandă spe-

partid. Ne evocă drumul străbătut de oamenii acestui destoinic colectiv. O primă mărturie : un panou cu fotografii, pe care cineva a scris : „Primii care au ajutat la dezvoltarea producției e- lectronice în Cîmpia Soarelui". Mal departe urmează nume : Nicolae Mocanu, Florea Pa-

om ’34 acum la
brlcă. Spune despre el Mibalache Stoica, care a lucrat din1 „la cărămidă", secretar de partidfabrica de produse ceramice : „Era un meseriaș cu mîinl de aur". Și adaugă despre fiu : „îl urmează, dar priceperea lui și-o demonstrează în condițiile industriei de vîrf,

LA URZICENI,

în Cîmpia Soarelui
cială. La Urziceni sînt mii și mii de asemenea muncitori, solicitați de exigențele noii industrii să-și pună în valoare întregul potențial de gîndire pentru a realiza produse proprii destinate unităților înzestrate cu tehnică de vîrf. Dar, mai pe îndelete, despre aceste obiective apărute pe harta economică a orașului ; mai pe îndelete despre autorii acestor prefaceri.Fabrica de ferite este „veterana" industriei Urzicenilor. Ea va sărbători, în 1980, jubileul unui deceniu de existență. Stăm aici de vorbă cu tehniciană Coralia Săndulescu, secretara comitetului de

raschiv, Marla Macrea, Victor Samson (pe care l-am amintit mai sus), Marian Buzoianu, Constantin Radu, Constantin Putaru, Ene Ulmeanu, Leonida Ghiceanu, Aurelian și Ion Juvara, Ștefan Ștefan, Ion Petre, Alexandru Miulescu, Constantin Opran, Alexandru Damian.Străbatem fabrica Împreună cu Ion Covaci, un alt pionier al industrializării Urzicenilor. Nu i-am fotografia la pentru că face din eșalonul următor. In ce-1 privește, consemnăm un ment biografic : său a fost maistru la singura și vechea fa-

aflat panou partemai ele- tatăî

unda are șansa să arate ce poate". Inginerul Ion Covaci — fiul fostului cărămidar care a învățat în acești ani și iată-1 acum inginer la Urziceni — ne explică exigențele tehnice ale procesului tehnologic. La cîțiva pași, în halat alb, operatoarea Ioana Musca- ru supraveghea o mașină. E din Jilavele, un sat din apropiere. A învățat meseria noua fabrică, și-a temeiat o familie, curînd a primit apartament (este 65-lea muncitor aici care primește cheia unui apartament în 1978). Atentă la reglarea mașinii, coechipiera, Maria Manoilă,

in înde unal de

răspunde telegrafic la Întrebările noastre : „Fabrica m-a legat de oraș, ca și pe soțul meu, care e din Cio- 1 cîrlia (alt sat din a- propiere). Tot aici lucrează și el. la tratamente termice. Avem un apartament cu trei camere", gulare ? Mai toți Urzicenilor au venit de prin satele vecine, au învățat fiecare o meserie, s-au deprins „cu pretențiile muncii în- tr-o uzină", cum spunea Maria Manoilă. Astăzi nu mai e de ajuns să-i spui tînăru- lui : Asta e mașina, aici sînt sculele. La treabă, băiete.!". Tehnica modernă presupune un neîntrerupt efort de autoinstruire și perfecționare.Despre președintele sindicatului, maistrul principal Ion Bătrînu, se afirmă că este un pedagog înnăscut. își găsește tot ce-i tineri : pregătirea tehnică, amenajareaștrandului și a terenului de volei, bilete de odihnă și repetiții la presus de place să laolaltă cu pii care au ceva mai mulți ani decît vîrsta fabricii". Poate si de
Lucian 
CIUBOTARU

Destine sin- Nicidecum. muncitorii

timp pentru preocupă pe
spectacole, cor și, mai orice, ii muncească „acești co-

(Continuare 
in pag. a IV-a)

hectare, Dolj — 677 hectare. Olt — 837 hectare, Timiș — 524 hectare, Brașov — 585 hectare. Mehedinți — ' 462 hectare, Teleorman — 756 hectare. întrucît în toate zonele țării se înregistrează noaptea temperaturi sub zero grade, este absolut necesar să se încheie cit mai grabnic recoltarea și transportul sfeclei de zahăr.Se știe că sfecla de zahăr este foarte perisabilă, că umezeala atmosferică, bruma .și înghețul provoacă deprecierea rădăcinilor. Tocmai de aceea, sub nici un motiv nu mai trebuie tergiversată recoltarea, spre a se preintimpina orice pierderi de producție. Acum, cit timpul mai permite, cit nu e prea tîrziu, trebuie să fie folosite din plin combinele, dislocatoarele și să se asigure forța de muncă necesară pentru scoaterea și decoletarea sfeclei, pentru așezarea acesteia în grămezi lîngă drumurile de acces, de unde să fie grabnic transportată la fabricile de prelucrare. în acest scop, comandamentele locale și conducerile unităților agricole sînt datoare să acționeze cu toată energia, să întreprindă măsuri ho- tărite pentru mobilizarea tuturor forțelor. astfel ca pretutindeni. în cel mai scurt timp, să se încheie recoltarea sfeclei de zahăr pe toate suprafețele.Evident, nu este suficient ca sfecla de zahăr să fie scoasă din pămînt, ci tot atît de important este ca ea să fie transportată cit mai repede din cimp Ia fabrici. Subliniem această cerință întrucît, Ia această dată, se află pe cîmp. în grămezi, sub cerul liber, peste 430 000 tone .de rădăcini. La aceste cantități se vor adăuga și cele aproximativ 210 000 tone de sfeclă ce mai sînt de recoltat. Este In interesul economiei țării ca toată

sfecla ce există pe cîmp să fie transportată neintirziat la bazele de recepție și la fabricile de zahăr. Cu atît mai mult se impune urgentarea transportului, cu cit umezeala și temperaturile scăzute din timpul nopții, care coboară sub zero grade, diminuează conținutul de zahăr al sfeclei. Specialiștii apreciază că, zilnic, conținutul de zahăr scade cu 0,2 la sută, iar greutatea sfeclei cu 1—2 la sută. Un calcul sumar arată că, la cantitatea de sfeclă existentă în cîmp, fiecare zi de intîrziere a transportului provoacă o pierdere de peste 1 000 tone de zahăr. Sint argumente ce pledează cit se poate de convingător pentru intensificarea la maximum a transportului sfeclei de zahăr la fabricile de prelucrare.Pentru a se asigura materia primă necesară fabricilor de zahăr au fost însilozate peste 1,4 milioane tone de sfeclă, prelucrarea acesteia urmînd să se facă eșalonat pînă la mijlocul lunii ianuarie. întrucît planul de în- silozare a fost realizat, acum toată sfecla ce mai este de recoltat sau de transportai din cîmp trebuie să fie dusă direct pe rampele bazelor de recepție, iar de aici să fie expediată in cel mai scurt timp la fabricile de prelucrare. Urgentarea transportului face necesară utilizarea la capacitate maximă a mijloacelor auto ; totodată, consiliile populare și conducerile unităților agricole au datoria să asigure în acest scop și folosirea tuturor atelajelor existente.Timpul este înaintat și, de aceea, tot ce se poate recolta și transporta astăzi nu trebuie să se mai amine pe a doua zi, spre a se evita orice pierderi, a se valorifica cit mai bine întreaga producție de sfeclă de zahăr din acest an.
PUBLICAM IN PAGINILE 3-4
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„Arboretum 
Sylva**

Este denumirea pe care spe
cialiștii au dat-o parcului den- 
drologic din comuna Gurahonț, 
județul Arad. In urma unor cer
cetări minuțioase, profesorul 
Aurel Ardelean din Arad a des
coperit un document inedit re
feritor la existența parcului. 
Mai bine zis. un registru intitu- 
tal „jurnal de grădină". Acest 
registru cuprinde planul origi
nal detaliat al organizării par
cului, datină din ultimul deceniu 
al secolului trecut, și care men
ționează primele plantări de 
arbori încă din 1750. Odată cu 
cercetările s-a întocmit și o 
statistică din care rezultă că 
parcul dendrologic din Gura- 
honț numără astăzi nu mai pu
țin de 1700 de specii și varie
tăți de arbori și arbuști, mulți 
dintre ei, specii rare și unicate 
în țară.

Zburătoarele 
din Vințu

Vințu de Jos (Alba) se află pe 
malul Mureșului. Unde-i apă, 
cresc și giște multe. Toamna, 
bobocii de giscă zboară în sto
luri pe ulițe. Unii dintre ei, 
mai năzdrăvani, se încumetă 
spre înălțimi și tji încurcă pe
nele în rețeaua electrică, provo- 
cînd frecvent scurtcircuite. Pen
tru a vedea că nu e vorbă-n 
vînt, electricienii de aici ne asi
gură, negru pe alb, că nu 
există săptămînă in care glștele 
să nu provoace cite 2—3 scurt
circuite, tocmai cînd ți-e lumea 
mai dragă. încă o dovadă că, 
de tind lumea, gîsca nu-i bună 
decit pe varză.

De-ale 
birocrației

Un student din Galați ne se
sizează următorul fapt : „După 
cum se știe, elevii și studenții 
beneficiază de reduceri la 
costul călătoriilor cu mijloacele 
de transport in comun. Dar pen
tru ca noi, studenții gălățeni, 
să ne putem procura abona
mente, în fiecare lună ni se cere 
să prezentăm cite o adeverință 
eliberată de facultate, din care 
să reiasă că sîntem... studenți. 
Altfel spus, carnetul de student 
nu e suficient. Cum in luna oc
tombrie și-au cumpărat abona
mente peste 3 000 de studenți 
gălățeni, se înțelege că le-au 
fost eliberate tot atîtea adeve
rințe, adică peste 3 000. Pînă nu 
de mult, prevederea cu pricina 
era valabilă șt pentru elevi, dar 
s-a renunțat la ea, pentru că 
era vorba de zeci de mii de ade
verințe pe lună. Ei se legiti
mează acum doar cu carnetul 
de elev. De ce nu și stu
denții ?“

A „uitat** 
de datorii
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Întreprinderea metalurgică din Aiud amintește unora dintre furnizorii săi

RESTANTE
Ilustrata din Govora

RĂSPUNDEM DEOPOTRIVĂ DE IIVRAREA
UTILAJELORLa întreprinderea metalurgică din Aiud, peste 60 la sută din producția acestui an o reprezintă utilajele tehnologice destinate unor noi obiective ‘de investiții. în mod firesc, privirile multor constructori și montori de pe șantierele de investiții sînt în permanentă îndreptate către această unitate economică, de unde trebuie să primească la timp și integral utilajele contractate. Numai că, la jumătatea anului, metalurgiștii din Aiud aveau o restanță de 945 tone in livrarea utilajelor. Ce-i drept, pînă la sfirșitul trimestrului III restantele au fost. în cea mai mare parte, recuperate. Dar pe parcurs au apărut alte restante care se ridică la peste 2 400 tone, din care 718 tone utilaje ■int destinate unor capacități de producție cu termen de punere în funcțiune în acest an. Cum se explică această evoluție 7 Din analizele efectuate în întreprindere de Comitetul județean Alba al P.C.R. rezultă că această situație a fost determinată, pe de o parte, de asigurarea cu mare lntîrziere a a utilajelor altă parte, au apărut în fabricația __________unii dintre partenerii săi acumulînd însemnate restante în livrarea unor piese și subansamble. Care este situația la ora actuală 7— In prezent, utilajele restante au pregătirea tehnologică încheiată — ne spune ing. Mircea Popa, director tehnic. Piesele necesare au fost forjate, dar din lipsa unor subansamble

și repere, sute de tone de utilaje nu pot fi finalizate și astfel nu ne putem încadra în graficul de recuperare întocmit în întreprindere. Bunăoară, 250 tone căi cu role pentru laminoare (beneficiar Combinatul siderurgic Galați) așteaptă de două luni sosirea a 194 natului siderurgic pot fi livrate 300 pentru că lipsesc132 motoare electrice. Pentru terminarea comenzilor aflate în această situație și recuperarea este care ziat teze __  ____ ______seama că utilajele respective destinate în mare parte unor obiective de investiții cu termene de punere în funcțiune în acest an, solicităm unor furnizori următoarele :

rulmenți. Combi- din Călărași nu-i tone căi cu role 274 rulmenți șirestanțelor absolut necesar ca unitățile cu cooperăm să lichideze neîntîr- rămînerile în urmă șl să urgen- în continuare1 livrările. Ținînd sint

prinderea „Neptun" din Clmplna : „Contractele încheiate cu întreprinderea metalurgică din Aiud vor fi integral respectate. In acest scop, în întreprindere s-au stabilit, pe baza unei analize amănunțite și responsabile, grafice pentru recuperarea restanțelor, măsuri eficiente pentru creșterea producției de reductoare. Tot ceea ce am stabilit se respectă punct cu punct. Ca urmare, pînă la 25 octombrie, pe adresa întreprinderii din Aiud au fost expediate 17 reductoare, in prima parte a lunii noiembrie vom livra încă 13 reductoare, iar în luna decembrie 5 motore- ductoare și un reductor".

„Vom acorda 
beneficiarului sprijinul 

necesar"

proiectelor de execuție tehnologice, iar pe de de deficiențele care pe filiera cooperării utilajelor tehnologice,
1. ÎNTREPRINDEREA „BALANȚA" DIN SIBIU este datoare cu 441 ansamble aparatură hidropneumatlcă.2. ÎNTREPRINDEREA „NEPTUN" DIN CÎMPINA este solicitată să recupereze restanța de 35 reductoare.3. COMBINATUL SIDERURGIC DIN GALAȚI, căruia trebuie să-1 livrăm o serie de utilaje tehnologice. să ne expedieze grabnic cele aproape 1 000 tone de tablă restante.4. BAZA JUDEȚEANĂ DE A- PROVIZIONARE TEHNICO-MA- TERIALA ALBA trebuie să urgenteze expedierea celor 4 726 rulmenți și 3 032 bucșe al căror termen de livrare a expirat.

„Contractele vor fi 
respectate integral"Ștefan Mangu, director comercial la Combinatul siderurgic din Galați : groasă pe să IV între- Aiud se cantități luna oc- tone afe- condițiile Aiud so-

fată răspunsurile unităților vizate
„Pină la sfirșitul lunii 
noiembrie vom lichida 

rămînerile în urmă"Niculae Bodea, director comercial la întreprinderea „Balanța“-Sibiu : „Ca urmare a apelului adresat de Întreprinderea metalurgică din Aiud, problemele privind restantele pe care le avem la aparatura hidro- pneumatlcă au fost operativ analizate și au fost luate măsurile impuse de intensificarea ritmului de fabri-

cație și al livrărilor. Ca atare, facem cunoscut că rămînerile în urmă se vor lichida, eșalonat, pină la sfirșitul lunii noiembrie, conform graficului stabilit de comun acord cu unitatea beneficiară".
impulsionat 

ritmul de fabricație 
și livrare"Victor Glăvan, președintele consiliului oamenilor muncii de la între-

„Cele 1 640 tone tablă care combinatul nostru trebuie le livreze în trimestrul prinderii metalurgice din vor expedia eșalonat în egale pe cele trei luni. în tombrie au fost livrate 550 rente acestei perioade. în în care întreprinderea din licită trimiterea cu prioritate a unor poziții, rugăm ca acestea să fie nominalizate — chiar dacă ele fac parte dintre cantitățile ce urmează a fi livrate în lunile viitoare — pentru a fi de urgență programate în producție și livrate".

Ing. Gelu Constantinescu, director Ia Baza județeană de aprovizionare tehnico-materială Alba : „Produsele solicitate de întreprinderea metalurgică din Aiud le primim de la Baza de aprovizionare și desfacere pentru rulmenți din Brașov, care aparține de Centrala industrială pentru rulmenți și organe de asamblare din București. Dar baza din Brașov a acumulat in trei trimestre ale anului o restanță de 5 000 rulmenți și 3 032 bucșe. De regulă, colaborăm bine cu centrala industrială amintită. împreună cu aceasta s-au stabilit programe de fabricație pentru tipurile de rulmenți care nu se găsesc in stocuri. De asemenea, delegații noștri și al întreprinderii din Aiud acționează împreună pentru procurarea rulmenților. Solicitările unității din Aiud vin însă pe parcursul a- nului, datorită dificultăților pe care ea le are în pregătirea tehnologică a producției. Și în luna august am primit, de la întreprinderea din Aiud. cereri de rulmenți pentru acest an. In ce ne privește, asigurăm beneficiarul că vom face tot ce depinde de noi pentru procurarea rulmenților și bucșelor, că îi vom acorda în acest sens tot sprijinul necesar. La rîndul nostru facem un apel stăruitor către unitățile care produc a- ceste produse pentru a impulsiona fabricația și respecta integral obligațiile contractuale".

Pentru odihnă și tratament balnearOficiile județene de turism asigură în a- ceastă perioadă numeroase posibilități pentru petrecerea plăcută a concediului de odihnă în stațiunile balneoclimatice. Dintre acestea amintim Borșa, Izvoarele, Se- menic, Muntele Mic, Stîna de Vale. Borsec, Lacu Roșu. Oaspeții au la dispoziție hoteluri elegante, vile confortabile, unități modeme de alimentație publică, posibilități de agrementare a sejurului — piscine, saune, jocuri mecanice, cinematografe, biblioteci, excursii etc. De ase-

menea, stațiunile de cură balneară oferă condiții dintre cele mai bune pentru tratarea afecțiunilor aparatului locomotor, a bolilor reumatismale. La recomandarea medicului puteți opta pentru Eforie Nord, Mangalia, Neptun, Govora, Lacu Sărat, A- mara, Pucioasa, Geoa- giu Băi, Moneasa, Vața Băi, Calacea, Bazna. Maladiile aparatului cardiovascular și ale sistemului nervos central pot fi tratate în stațiunile Bu- ziaș, Vatra Dornei, Tușnad, Balvanyoș. Recomandate pentru

tratarea afecțiunilor tubului digestiv și glandelor anexe, ale rinichilor, maladiilor hepato-biliare, bolilor de nutriție și metabolism sînt Călimănești, Căciulata, Olănești, Slănic-Moldova, Vilce- le, Singeorz-Băi.In această perioadă se acordă Însemnate reduceri de prețuri la cazare și masă, precum și la transportul pe calea ferată. Rețineri de locuri și informații suplimentare la agențiile și filialele o- ficiilor județene de turism din întreaga țară. (Publicitate).
A trăi demn, la un nivel exemplar

de conduită morală
(Urmare din pag. I)

Dispecerul public adaugă...Furnizorii restanțieri sînt hotărițl să recupereze grabnic rămînerile urmă. Tuturor le reamintim însă că în acest an și în întregul cincinal prevede ca, pe seama noilor capacități, să se obțină sporuri importante de producție. Orice lntîrziere în livrarea utilajelor poate prejudicia punerea în funcțiune ■ ■ - •• ......producție. Ca atare, unitățile vizate în cadrul dispeceratului, . cum și întreprinderea de mașini electrice din București, unde restanțele se ridică la peste 300 de motoare electrice, au datoria de a acționa ferm, energic — așa cum cer interesele economiei — pentru a recupera neîntîrziat restanțele, astfel îneît utilajele tehnologice să fie livrate șantierelor cît mal repede posibil.

în sela termen a unora din noile capacități de pre-
Ștefan D1NÎCA, Iile ȘTEFAN, Dan PLĂEȘU

împreună hotărim, împreună
ne bucurăm de roadele muncii noastre

Un cadru democratic de participare a cetățenilor romani și maghiari
la conducerea treburilor obștești

Nou obiectiv industrialPe platforma industrială Vaslui — Rediu a început să producă întreprinderea de aparate de măsură și control. Aici au fost realizate primele loturi de manometre? industriale și aparate pentru controlul presiunii oxigenului. In cu- rînd vor fi puse în fabricație patru tipuri de termostate auto, pregătin- du-se totodată lansarea in producție a altor manometre industriale. (Crăciun Lăluci).

rînd", adică, pentru cei care nu au puterea să le încalce sau să le o- colească.Se întîlnesc încă, din păcate. împrejurări la temelia cărora se află concesiile reciproce („nu văd eu, nu vezi tu" ; „nu spun eu, taci și tu") — care denaturează adevăratul înțeles al prieteniei, colegialității și exigenței reciproce, făcînd să fie trecute cu vederea, sau tratate cu „îngăduință" și „înțelegere", adică mușamalizate, abateri așa-zis „omenești", care „nu fac gaură în cer", omițîndu-se că acestea sint de fapt „portite", iar pe urmă porți larg deschise unor fenomene de infecție, unor microbi care pot invada întregul organism. Suscită reprobare și acele cazuri în care cuvîntul sever al criticii se aude tare, dar... tardiv, de-abia după ce abaterile s-au acumulat și au adus prejudicii grave colectivității — în loc să fie rostit ferm și principial, la timp, înainte de a fi început rostogolirea dintr-o greșeală în alta a tovarășului de muncă. Tocmai de aceea se impune obligația comuniștilor de a combate hotărît și la timp, intransigent, germenii răului, de a supune cauterizării critice manifestările străine. chiar aparent benigne.în societatea noastră este admisibilă ridicarea nivelului de trai numai pe baza muncii cinstite — în procesul general de creștere continuă a nivelului de viață al poporu-
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Pină în primăvara acestui an, ■ 
Gabriel Călinescu a lucrat la 
baza de utilaj-transport a • 
Trustului de construcții Craiova. , 
De atunci, s-a transferat în Ca
pitală, la I.T.B. Cu puțin înainte • 
de a pleca din Craiova, „Gabi“, 
cum ii spuneau amicii, a inche- I 
iat un contract șl a cumpărat | 
mobilă de toată frumusețea. 
Acum au rămas giranta lui, ■ 
foștii colegi Dumitru Oprea și | 
Ion Marin, să fie trași la răs- ■ 
pundere pentru mobila sus-zisu- 
lui. Ba, mai mult: un alt fost I 
coleg, Marin Marica, este obli- J 
gat să-i plătească aceluiași Gabi 
ți împrumutul pe care-l făcuse > 
la casa de ajutor reciproc, tot | 
înainte de a-și lua tălpășița la 
București. Cine-i achită retribu- . 
ția este rugat să-l întrebe mai î 
întii de sănătate și de foștii lui | 
colegi craioveni, care-l așteaptă 
cu... pungile deschise. a
Lumina 
care orbește ICit de periculoasă este folo- ] 
sirea de către unii șoferi, fără I 
discernămint, a luminii de întil- 
nire, pe timp de noapte, o ates- > 
tă ți următorul fapt petrecut in 1 
apropiere de comuna Muntenii • 
Buzău. C. Vintilă conducea 
autoturismul 2 PH — 1577 spre I 
Slobozia. La un moment dat, | 
șoferul a fost „orbit" de farurile 
unei mașini care venea din ■ 
sens opus. Incercind să evi
te tamponarea ce părea imî- • 
nentă, C.V. s-a angajat prea 
mult pe partea dreaptă a l 
șoselei și, văzînd că intră în | 
șanț, a virat brusc la stingă. Dar 
a pierdut controlul volanului a ți mașina s-a răsturnat. C.V. 
și un pasager au fost răniți. 1
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Damigeana 
cu... bulion

La un moment dat, fără 
vrea, pe ofițerul de la miliția 
din Călărași, care citea decla
rația lui Ion Avram din loca
litate, l-a bufnit rîsul.

— Și ce ziceți că v-a 
dispărut din casă, în afară 
butelia de aragaz ?

— O damigeana. Dar nu 
vin sau cu țuică, ci cu... bulion.

— Bănuiți pe cineva 7
— Habar n-am. Oricum, fă- 

cind haz de necaz, pot să vă 
spun că făptașul s-a înșelat 
amarnic tind in loc de vin 
sau țuică s-a trezit cu bulion.

— Dar dacă a fost o făptașă 7
— La asta nu m-am gindit.
In schimb, s-a gindit ancheta

torul. Și astfel. Eugenia. G.. din 
localitate, răspunde acum la în
trebări. inclusiv la aceea pri
vind damigeana cu bulion...

să

mai 
de

CU

I
Rubrică realizată de
Peîie POPA
cu sprijinul corespondenților 
„Scînteil"
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Politica partidului de dezvoltare armonioasă, echilibrată a tuturor zonelor țării, de ștergere treptată a diferențelor dintre sat și oraș iși găsește o vie expresie și în inflorirea comunei noastre. Existența unui sector economic — constituit din cinci cariere de piatră, două secții de îm- buteliere (pentru lichioruri și ape minerale), trei cooperative agricole, o stațiune balneară cu renume — asigură tuturor cetățenilor comunei, români și maghiari, posibilități egale de a-și spori veniturile provenite din muncă, ceea ce se reflectă în nivelul de trai mereu In creștere al fiecărei gospodării, al fiecărei familii. Avem în comună școli, cămine culturale, biblioteci în care se învață și se vorbește în limbile materne — română și maghiară — avem dispensare și medici care ne Îngrijesc sănătatea, avem magazine bine aprovizionate. Ne bucurăm împreună de ceea ce am realizat și realizăm împreună.A devenit un fapt obișnuit ca in toate problemele ce interesează dezvoltarea comunei, bunul mers al treburilor obștești să ne consultăm cu cetățenii, cu cei 19 deputați, dintre care 2 români și 17 maghiari — număr ce corespunde structurii -populației, după naționalitate. După ce este discutat în sesiunea consiliului popular, planul in profil teritorial este pus in dezbaterea cetățenilor. Acum ne pregătim să raportăm obștii ceea ce am realizat din cele stabilite la adunarea din martie, cînd s-au definitivat obiectivele planului pe acest an. Voi fi bucuros să aduc la cunoștința oamenilor că aproape tot ce ei au propus și s-a aprobat, la adunarea din martie, s-a înfăptuit sau este în curs de înfăptuire. Oroth Andrei, Simion Gheorghe și Bene- dek Ion au propus — pornind de la faptul că puterea de cumpărare a populației a sporit, că s-au produs importante schimbări în structura cererii de mărfuri a cumpărătorilor — crearea de noi spații comerciale. Cu sprijinul organelor județene și folosind resursele locale, am început construcția unui magazin universal la Malnaș-sat, și acum clădirea este aproape gata. La parterul unui bloc de locuințe din Malnaș-Băi sînt. de • asemenea, prevăzute magazine. Mai mulți cetățeni din Bicsad au propus să se construiască locuințe pentru specialiștii de la C.A.P., astfel încit aceștia să nu mai facă naveta. Acum, aceste locuințe sint aproape terminate. Szabo Băla din aceeași localitate argumenta, într-o adunare populară, necesitatea măririi debitului de apă potabilă : prin contribuția în muncă a cetățenilor s-a instalat o conductă de 2 km. ce asigură cantitatea de apă de care are nevoie satul. Ma- g.vari Săndor, Dotki Stefan și alții vor primi și ci răspuns la propunerile pe care le-au făcut. Iar faptul că ne prezentăm in fața adunării populare cu un bilanț pozitiv se datorește. fără nici o îndoială, conlucrării strînse cu cetățenii, oameni gospodari ce chibzu- iesc mult înainte de a propune ceva și sînt primii care-și suflecă minecile cînd se trece la realizarea obiectivelor pe care ei înșiși le-au sugerat. La acțiunile inițiate de primărie, cetățenii ies cu sutele, chiar respectivă nu se află lor și nu beneficiază Pentru acest an s-au4 300 zile contribuție în muncă ; s-au realizat 4 750 de zile, dintre care 500 la construcția grădiniței de copii, alte cîteva sute la săparea șanțurilor pentru conducta de apă etc. In ca-

drul întrecerii socialiste între comune s-au efectuat lucrări gospodărești ce depășesc i milioane lei. La noi s-a înțeles, după cum se vede, că democrația presupune nu numai drepturi, dar și îndatoriri, cetățenii fiind conștienți de faptul că oricît de mari ar fi investițiile de la buget, contribuția directă a fiecăruia dintre noi
Din activitatea Consiliului
popular al comunei Malnaș, 

județul Covasna

Iși are importanța el în folosirea e- ficientă a acestor fonduri, precum și a resurselor de care dispunem. Oamenii se simt datori să participe, cu vorba și cu fapta, la tot ce se înfăptuiește.Consiliul popular receptează cu toată răspunderea opiniile, sugestiile și criticile venite de la cetățeni. în deplasările pe care le fac săptămî- nal în fiecare din satele comunei, împreună cu alți reprezentanți ai primăriei, îmi face plăcere să constat cît de interesați sînt oamenii de tot ce privește gospodărirea și înfrumusețarea comunei, ca și cînd ar fi vorba de propria lor ogradă. Fiecare întîlnire cu cetățenii, la sediu

sau în deplasare, este o sursă de sugestii pentru munca noastră, o modalitate de atragere a cetățenilor atît la luarea celor mai juste hotărîri, cit și la traducerea lor in viață. Legile tării noastre creează condiții prielnice pentru ca fiecare cetățean, român sau maghiar, să-și spună părerea în mod deschis. Este, cred, semnificativ pentru modul deschis de a se discuta și rezolva toate problemele, fie ele de interes general sau personal, faptul că în ultimii opt ani, din comuna noastră au ajuns la organele județene doar patru scrisori și acelea ale unor cetățeni care solicitau ceva ce nu se încadra în lege.Sînt numeroase exemplele ce-mi stau la îndemînă pentru a arăta să, așa cum spunea secretarul general al partidului în) cuvîntarea rostită la Conferința pe țară a președinților consiliilor populare. în toate acțiunile, consiliul popular trebuie să aibă alături, cu vorba și cu fapta, masele de oameni ai muncii. în lot ce am întreprins de atunci am ținut seama de această indicație izvorîtă din complexitatea problemelor pe care gospodarii comunelor le au pe agenda de lucru, în dorința de a șterge diferențele dintre sat și oraș, de a imprima și așezărilor rurale ritmul înalt caracteristic întregii țări.
BAN Mihaiy 
primarul comunei Malnaș, 
județul Covasna

PASAJUL RUTIER OBOR

LucrărilePe marele șantier edilitar din Capitală, „Pasajul rutier Obor", lucrările de execuție au intrat într-o nouă etapă. După încheierea cu aproape patru luni mai devreme a esca- vațiilor, însumînd peste 300 000 mc pămînt, echipele de lucrători ale Trustului de construcții București în prezent într-un ritm intens operațiunile de turnare a betoanelor pentru ridicarea masivelor ziduri structurale ale pasajului. Au fost create condiții optime pentru îndeplinirea cu succes a angajamentului pe care constructorii șl l-au asumat de a da în folosință acest important obiectiv pină la 23 August 1979, cu

industriale desfășoară

în avans față de graficaproape un an mai devreme față de prevederile grafice, crările galeriei partea sajului, nate în avans cu aproape 40 de zile, într-un stadiu înaintat de execuție se află și galeria edilitară din partea de nord. A- ceasta a permis accelerarea execuție din fier durilor __________care flanchează pasajul, începerea lucrărilor de turnare a tronsoanelor subterane cu cite două fire de circulație pe sens, a stîlpilor de susținere a planșeului ce va acoperi întregul

de plan. Din rezultă că lu- în sectorul edilitare, din de sud a pa- au fost termi- ln avans40 de
ritmului de a structurii și beton a zi- de susținere,

carosabile prevăzute
obiectiv.

dacă lucrarea în fata porții direct de ea. votat aproape

Intre alte numeroase forme prin care cetățenii au posibilitatea de a-și spune părerea în legătură cu promptitudinea și calitatea serviciilor oferite de o instituție publică sau alta, de o unitate sau alta prestatoare de servicii se numără și condicile de sugestii și reclamații. Care este eficiența demersului făcut de cetățeni prin intermediul acestui instrument cotidian al democrației noastre socialiste 7Cu documentele pe masă, președintele cooperativei bucureștene „Radio- Progres" ne face dovada că aici fiecare sesizare și propunere formulate de cetățeni în condicile unităților este adusă direct la cunoștința conducerii cooperativei, care avizează și soluția de rezolvare propusă de compartimentele de specialitate. Mai mult : sesizările și propunerile cetățenilor sînt analizate periodic de conducerea cooperativei. O situație similară există și la Oficiul P.T.T.R. nr. 66. unde, datorită bunei organizări a sistemului de evidentă peste 50 de dică se află firesc — ne rea, responsabila sectorului sesizări și reclamații de aici. Este un drept al cetățeanului de a face sesizări, de a fi informat asupra modului în care s-a soluționat problema ridicată de el. Prin rezolvarea operativă a sesizărilor contribuim atît la satisfacerea mai bună a cerințelor oamenilor muncii, cît și la perfecționarea propriei activități".în raidul nostru am poposit în mai multe unități ale întreprinderii de cofetării și răcoritoare nr. 2. Căutăm condicile pe care ar fi trebuit să le găsim puse la loc vizibil, la îndemîna cetățenilor, dar le găsim... după tejghea. Aparent, s-ar crede că această

strămutare a locului e doar o nevinovată obișnuință. In realitate însă...— De ce să vă dăm condica ? — ne chestionează vînzătoarea de la cofetăria „Gloria".— Am vrea să facem o sesizare — li explicăm.— Dacă nu-mi spuneți ce fel de sesizare vreți să faceți nu vă dau condica !

minat de oerurtlor — continuă să fie serie de deficiențe.Un caz : la braseria cu „Esplanada" din sectorul sumator sesizează în condică : se vînd produse cu . __măsuri credeți că a luat șeful de unitate, conducerea întreprinderii I.A.P.L. „Segarcea", în subordinea căreia se află braseria 7 Nici una. La 27
autoservire4, un con- „aici suprapreț". Ce

și cercetare, toate cele sesizări înscrise în con- soluționate Ia zi. ..Așa e spune tovarășa Ana Flo-

lucrări ale căror termene erau prevăzute pentru luna februarie a anului viitor. în ce privește parcajele proiectate de o parte și de alta a pasajului, avind o suprafață totală, pe cele două niveluri, mai mare de 34 000 mp, și o capacitate de garare de peste 1000 autoturisme, constructorii au încheiat structurile la subsolurile 2 și 1 ale părții de sud.Ținînd seama de importanța acestui obiectiv, un sprijin prețios îl dau constructorilor numeroși muncii și sectoarele Capitalei,participă la efectuarea, prin muncă patriotică, a unui important volum de lucrări.(Agerpres)

oameni ai tineri din 2 și 3 ale care zilnic

lui pe baza dezvoltării economice. Partidul combate cu fermitate orice tendință de a smulge de la societate mai mult decît se cuvine, setea de înavuțire și de căpătuială; în rîndurile partidului nu se intră pentru satisfacerea unor interese personale, egoiste, pentru îmbogățire — dimpotrivă, cei ce urmăresc asemenea scopuri sau se lasă corupți de astfel de tentații reprezintă un corp străin și nu au ce căuta în rîndurile partidului.Organizațiile de partid au datoria să reamintească mereu și clar : partidul nu obligă pe nimeni să solicite primirea în rîndurile sale. Aceasta este o opțiune liberă a fiecărui cetățean al patriei. înscrierea in rindul membrilor Partidului Comunist Român înseamnă, implicit, subscrierea conștientă la obligația de a aplica neabătut, în toate împrejurările vieții, normele de activitate și comportare pe care le pretind Statutul partidului, Codul etic comunist.Documentele partidului nostru, cu- vîntările secretarului său general au subliniat în repetate rînduri, cu deosebită pregnanță, faptul că, pe măsură ce înaintează procesul dezvoltării multilaterale a patriei, devine tot mai necesară și accentuarea procesului de făurire a omului noii. Din pă- cate, mai pot fi întîlnite organe și organizații de partid care, ocupîn- du-se de aspecte — importante, desigur — ale făuririi bazei materiale a societății, nu acordă atenția cuvenită — ba uneori chiar le subestimează! — celorlalte laturi, inseparabile, ale procesului complex de edificare a societății socialiste multilateral dezvoltate, proces din care face parte integrantă făurirea omului nou, a conștiinței socialiste.Indiferent de funcția pe care o îndeplinește, fiecare cadru de conducere este, deopotrivă, responsabil atît pentru destinele producției, cît șl pentru integritatea și conduita oamenilor pe care li îndrumă, pentru propria ținută etică, pentru influența politică și morală pe care o exercită In mijlocul colectivului de muncă din care face parte.Remarcabilele succese obținute în construcția noii societăți sînt inseparabil legate de activitatea plină de dăruire și pasiune a membrilor de partid, a activiștilor aflați mereu în fruntea maselor. în acest proces de muncă tenace, desfășurată cu abnegație, s-au modelat numeroase cadre de militant! revoluționari profund devotați cauzei socialismului — cadre ce formează „fondul de aur" al partidului. Prin munca lor Închinată binelui obștesc, prin viața trăită cu cinste și corectitudine, prin modestia și comportarea de înaltă ținută morală de care dau dovadă în toate împrejurările, ei și-au cîștigat un binemeritat prestigiu, o autoritate care le permite să-și îndeplinească în bune condiții rolul de mobilizatori și educatori ai oamenilor muncii. Aceste calități nu pot fi considerate totuși ca virtuți personale : ele sînt cerințe proprii, indispensabile activistului de partid.
venită încă aceasta era„Rog conducerea întreprinderii să-i atragă atenția vinzătoarei M. Postolache pentru a avea o atitudine mai civilizată fată de cumpărători și nu să-i jignească, așa cum s-a întîmplat în cazul meu". Aceasta este, în rezumat, sesizarea făcută în ziua de 29 august de cumpărătoarea V. Popescu

de la prima sesizare dacă analizată atent de croitorie „Favorit" din Taberei — ne blamează Uitați-vă și dumneavoastră :

I

AVEȚI DATORIA SĂ LUAȚI MĂSURI!
Anchetă cetățeneascăDin păcate, această practică de cenzurare a sesizărilor — prin care se încearcă să se bareze drumul opiniilor cetățenești — am întîlnit-o și la unități de legume-fructe. de alimentație publică, oficii poștale, centre I.C.R.A.L. Ceea ce demonstrează că prevederile în vigoare, deși clare și precise în privința modului de afișare a condicilor — „la loc vizibil, la îndemîna clienților" (art. 3, ordinul M.C.I. 414/1968) — nu sînt respectate peste tot.Dacă de la cetățeni pornesc spre șefii unităților, spre conducerile acestora zeci și sute de propuneri întemeiate. de sesizări controlabile și de multe ori soluționabile, drumul în sens invers — sub formă de răspunsuri sau măsuri de îndreptare a lu-

Iulie, în condică apare o nouă sesizare : „in unitate se vînd produse cu suprapreț". Măsuri luate 7 Nici una. La 26 octombrie, iar o sesizare cu același conținut. Din nou. nici o măsură. Să nu fi fost fondate sesizările 7 Nu era necesară verificarea lor 7 însoțim un reprezentant al Inspectoratului general comercial de stat, care face un control inopinat la unitatea respectivă. Rezultatul : însuși inspectorului venit în control 1 se încasează suprapreț la consumație (1). Se constată în timpul controlului că, în citeva ore, la casa de marcat se înregistrase prin această „metodă" un plus de peste 800 lei. Pe loc este întocmit dosarul de începere a cercetării penale a persoanei vinovate — situație care putea fi pre-

în condica magazinului Alimentara nr. 1 din Piața Amzei. Sub sesizare, răspunsul : „Nefiind la prima abatere de acest fel, cer conducerii s-o sancționeze cu avertisment pe tovarășa Postolache — măsură care cred că i-ar folosi". Dar, după două luni de la înregistrarea respectivei abateri, conducerea întreprinderii n-a găsit timp nici măcar să citească sesizarea. Abia în timpul anchetei noastre s-a făcut acest lucru. Or, pe cetățean îl interesează nu punerea unei apostile în caietul de sesizări, ci analizarea atentă a faptelor sesizate ; pentru ca aceasta să determine măsuri de îndreptare operativă a deficienței semnalate".„Cei care scriu în condică — ne spune unul din cei doi maiștri de la

centrul Drumul munca, nici unul nu scrie un cuvint de apreciere a muncii noastre". într-adevăr, nu se fac asemenea aprecieri, dar aflăm și de ce : comanda unei cliente a fost întîrziată șase luni ; alteia i-a fost refuzată, pe motiv că nu e meșterul de față ; alt cetățean se plînge de slaba calitate a costumului executat... Ce au întreprins organele de control ale cooperativei pentru a nu se mai înregistra nemulțumiri ale cetățenilor 7 Au apărut niște apostile, fără nici o noimă, scrise peste sesizările cetățenilor, parcă anume pentru a nu mai putea fi citite nici una, nici alta. Am descifrat una dintre ele: „Tovarășe Barbu, ca șef de atelier, răspundeți cerințelor". Dar respectivul șef de atelier nu răspunde. Ca dovadă, lui și unor lucrători de aici Ii s-au imputat recent comenzi în valoare de circa 10 000 lei pentru execuții necorespunzătoare. Ajungem la concluzia firească : nu solicitanții sînt cei care „blamează" munca celor de aici, ci meșterii înșiși. Dimpotrivă, sesizările solicitanților au oferit, de fiecare dată, o bază de analiză a deficiențelor și de înlăturare a lor. Dar cine-i de vină, dacă „rezolvarea" s-a făcut cu indicații birocratice, de felul celor amintite 7...Acestea sînt faptele. Ele impun o singură și clară concluzie. Cercetarea și analiza sesizărilor făcute de oamenii muncii în condicile de sugestii și reclamați! nu sînt simple acte benevole ale conducerilor unităților în cauză, ele se află sub protecția legii. Si unde-i lege, nu-1 tocmeală 1
Constantin PRIESCU 
Mihai lONESCU
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PROIECT

privind formarea, planificarea, destinația 
și vărsarea beneficiilor

Se supune dezbaterii publice proiectul 
Legii privind formarea, planificarea, desti
nația și vărsarea beneficiilor.

Propunerile, observațiile și sugestiile ce
tățenilor la proiectul legii vor fi transmise 
Marii Adunări Naționale.Rezultatele muncii desfășurate în Unitățile economice, modul de gospodărire a fondurilor, reducerea cheltuielilor materiale și creșterea productivității muncii, eforturile depuse pentru sporirea continuă a valorii nou create se exprimă în mod sintetic în beneficiile ce se obțin de către aceste unități. Beneficiul caracterizează eficienta activității colectivelor de oameni ai muncii, spiritul de răspundere cu care se folosesc avuția națională, fondurile încredințate de societate. El reprezintă resursa de bază pentru formarea fondului de dezvoltare economico-socială și a fondului de consum social.Creșterea beneficiilor ca rezultat al unei activități economice eficiente și al bunei gospodăriri a mijloacelor materiale și bănești asigură fiecărei unități atît posibilitatea de a contribui la dezvoltarea societății, cît și mijloacele necesare constituirii fondurilor proprii pentru autofinanțare, precum și pentru acoperirea cheltuielilor destinate unor nevoi sociale, în

Capitolul I
Formarea și planificarea 

beneficiilor unităților economice 
socialisteArt. 1. Unitățile economice, organele lor de conducere, oamenii muncii din fiecare unitate economică au datoria să-și desfășoare activitatea pentru îndeplinirea sarcinilor prevăzute în planul național unic de dezvoltare economico-socială și bugetul de stat. în condițiile unei înalte eficiente economice, să gospodărească mijloacele materiale și bănești ce Ie sînt încredințate, astfel îneît să obțină rezultate financiare optime, să acopere integral cheltuielile din veniturile proprii, să îndeplinească și să depășească rentabilitatea si beneficiile planificate.Art. 2. Beneficiul este partea din valoarea nou creată in activitatea productivă a unităților economice constituită după repartizarea următoarelor elemente : prelevarea pentru societate a unei părți din valoarea nou creată ; retribuțiile personalului muncitor și alte drepturi ale acestuia ; cheltuielile de cercetare și pentru introducerea tehnicii noi ; impozitul pe fondul total de retribuire ; contribuția pentru asigurări sociale ; alte cheltuieli cu munca vie.Art. 3. Unitățile economice, organele de conducere colectivă ale acestora sînt obligate ca la planificarea beneficiilor să analizeze întregul potențial economic de care dispun și să asigure :a) stabilirea producției în structura fizică corespunzător cerințelor pieței externe și interne, determinate prin contracte economice sau comenzi ferme ;b) obținerea unei producții maxime de pe capacitățile de producție și spațiile existente, prin folosirea cît mai completă, intensivă a acestora, în concordantă cu necesitățile economiei naționale ; creșterea producției nete la 1 000 lei fonduri fixe ;c) creșterea sistematică a productivității muncii și raționalizarea consumului de muncă ; încadrarea in normele de muncă și normativele de personal aprobate ; dimensionarea' judicioasă a fondurilor destinate remunerării muncii și utilizarea economicoasă și eficientă a acestor fonduri ;d) încadrarea In normele și normativele de consum și de stocuri de materii prime, materiale, combustibili și energie aprobate și reducerea sistematică a consumurilor specifice ;e) valorificarea superioară a resurselor materiale, creșterea calității produselor și serviciilor ;f) atingerea în termene cit mal scurte a parametrilor proiectați la o- biectivele de investiții ;g) promovarea progresului tehnicși aplicarea rezultatelor cercetării științifice în scopul modernizării producției ; -> .h) dimensionarea la strictul necesar a cheltuielilor generale și a cheltuielilor administrativ-gospodărești, în. cadrul normelor și normativelor aprobate ;

Capitolul II
Destinația beneficiilor unităților 

economice de statArt. 7. Beneficiile unităților economice de stat se repartizează pentru restituirea fondurilor primite de la societate, dezvoltarea generală a societății și pentru constituirea fondurilor proprii ale întreprinderii, în condițiile prevăzute de lege.Art. 8. (1). Beneficiile planificate se repartizează de către întreprinderi, pentru :a) restituirea fondurilor primite pentru finanțarea investițiilor, într-o cotă de pînă la 10 la sută din beneficii ; repartizări cu această destinație se fac la dispoziția qrganului ierarhic superior, pînă la acoperirea integrală a obligației de restituire și numai în măsura în care această obligație nu poate fi acoperită in anul de plan din amortizarea fondurilor fixe, potrivit legii ;b) constituirea fondului de dezvoltare economică al întreprinderii, în limita prevederilor anuale din planul național unic și bugetul de venituri și cheltuieli privind investițiile ce se finanțează din fondurile proprii, precum și a ratelor scadente ale creditelor bancare primite pentru finanțarea investițiilor, inclusiv dobînda acestora ; repartizări cu această destinație se fac numai pentru partea rămasă neacoperită din amortizarea 

cadrul programului general de creștere a nivelului de trai, stabilit da partid și de stat.Reglementările actuale privind modul de formare, planificare, utilizară și vărsare a beneficiilor unităților economice trebuie puse de acord cu măsurile stabilita pentru perfecționarea conducerii șl planificării econo- mico-financiare, măsuri menite să conducă la creșterea rolului și importanței beneficiului in înfăptuirea autogestiunii economico-financiare și cointeresării colectivelor de oameni ai muncii. Se creează astfel un cadru juridic perfecționat și unitar pe baza căruia fiecare colectiv de oameni ai muncii, precum și organele de conducere din unitățile socialiste să acționeze cu răspundere, competență și spirit gospodăresc, astfel ca rezultatele activității să se reflecte în sporirea rentabilității, în îndeplinirea și depășirea sarcinilor de beneficii.în acest scop. Marea Adunare Națională a Republicii Socialiste România adoptă prezenta lege.

i) reducerea continuă a costurilor de producție și a cheltuielilor de circulație. gospodărirea cu maximă eficiență a fondurilor materiale și bănești, asigurarea unui regim strict de economii și întărirea disciplinei de plan și financiare în toate sectoarele de activitate.Art. 4 (1) Realizarea nivelului beneficiilor pe produse sau grupe de produse, lucrări de construcții-mon- taj, prestări de servicii și alte activități. determinat odată cu aprobarea prețurilor de producție, a prețurilor de deviz, a tarifelor pentru serviciile prestate și a rabaturilor comerciale, constituie sarcină minimă pentru fiecare unitate economică.(2) La stabilirea prețurilor pentru produsele noi. nivelul beneficiului se dimensionează în funcție de cerințele politicii economice, de nivelul costurilor și de necesitatea asigurării unor corelații corespunzătoare între prețurile diferitelor produse care să exprime raporturile dintre valorile de întrebuințare ale acestora.(3) Rentabilitatea noilor produse va fi diferențiată astfel incit să se asigure stimularea realizării de produse cu caracteristici tehnico-funcționale superioare, de mare tehnicitate, reducerea consumurilor de materii prime, materiale, combustibili și energie, mai buna utilizare a fondurilor fixe, creșterea mai accentuată a productivității muncii și obținerea, pe această bază, a unei eficiențe superioare, atît la unitățile producătoare, cît și la cele beneficiare.Art. 5. (1) Beneficiile unităților economice se planifică prin bugetele de venituri și cheltuieli, în concordanță cu indicatorii și normativele de eficiență stabilite potrivit legii.(2) Volumul beneficiilor pe ministere și celelalte organe centrale și locale de stat se aprobă odată cu bugetul de stat și In mod corespunzător se desfășoară pe centrale și întreprinderi.Art. 6. (1) Beneficiul unităților economice se determină prin deducerea din rezultatele financiare ale acestora a prelevării pentru societate a unei părți din valoarea producției nete In condițiile stabilite de lege, precum și a cheltuielilor prevăzute de lege.(2) Rezultatele financiare ale activității fiecărei unități economice reprezintă diferența dintre veniturile $1 cheltuielile perioadei de plan.(3) Veniturile și cheltuielile perioadei de plan se determină în condițiile prețurilor și tarifelor în vigoare, pe baza indicatorilor privind : pro- ducția-marfă vîndută și încasată, lucrările de construcții-montaj, prestările de servicii, desfacerile de mărfuri sau alte activități economice, cheltuielile de producție sau de circulație, precum și a altor indicatori specifici.

fondurilor fixe și din alte resurse, în condițiile prevăzute de lege ;c) constituirea fondului mijloacelor circulante, în limita unei cote din creșterea anuală planificată a mijloacelor circulante totale și a ratelor de restituit la bugetul de stat din sumele primite de întreprinderile noi pentru acoperirea necesarului de mijloace circulante în primul an de activitate ; cota anuală din creșterea planificată a mijloacelor circulante totale ce se acoperă din beneficii se stabilește odată cu planul național unic de dezvoltare economico-socială și bugetul de stat ;d) constituirea fondului 1 pentru construcții de locuințe și alte investiții cu caracter social, în limita cheltuielilor anuale pentru aceste obiective prevăzute în planul național unic și bugetul de venituri și cheltuieli și a ratelor scadente din creditele bancare primite în completare, inclusiv dobînda acestora ; repartizări cu această destinație se fac numai pentru partea rămasă neacoperită din amortizarea fondurilor fixe și din alte venituri, în condițiile prevăzute de lege ;e) constituirea fondului pentru acțiuni sociale, în limitele și condițiile stabilite de lege ;

f) constituirea fondului de participare a oamenilor muncii la beneficii, în limitele și condițiile stabilite de lege ;g) vărsăminte la bugetul de stat, suma rămasă după efectuarea repartizărilor de la literele a—f.(2) La întreprinderile la care beneficiile planificate nu acoperă integral destinațiile prevăzute la alineatul (1) literele a—f, repartizările se fac, in ordine, pentru :a) restituirea fondurilor primite pentru finanțarea investițiilor ;b) constituirea fondului pentru acțiuni sociale ;c) constituirea fondului de participare a oamenilor muncii la beneficii ;d) constituirea fondului mijloacelor circulante ;e) constituirea fondului pentru construcții de locuințe și alte investiții cu caracter social ;f) constituirea fondului de dezvoltare economică al întreprinderii.Art. 9. (1) Beneficiile realizate peste plan se repartizează de întreprinderi, astfel :a) o cotă de 20 la sută la fondul de dezvoltare economică al întreprinderii ;b) o cotă de 5 la sută la fondul pentru construcții de locuințe și alte investiții cu caracter social ;c) o cotă de pînă la 25 la sută pentru suplimentarea fondului de participare a oamenilor muncii la beneficii, stabilită diferențiat, în condițiile legii, în raport de căile prin care s-a obținut depășirea beneficiului ; la unitățile producătoare cu sarcini de export se repartizează, in plus, o cotă de pînă la 10 Ia sută din beneficiul peste plan, în condițiile legii, proporțional cu depășirea exportului ;d. alte destinații prevăzute de lege;e. o cotă de cel puțin 40 la sută ca vărsămînt la bugetul de stat.(2) Resursele prevăzute la literele a și b se utilizează pentru rambursarea creditelor primite in completarea fondurilor respective, precum și pentru finanțarea investițiilor stabilite prin planul național unic de na
Capitolul III

Efectuarea vărsămintelor
din beneficiile unităților 

economice de statArt. 13. (1) întreprinderile efectuează vărsămintele din beneficiile planificate la dispoziția organului ierarhic superior pentru restituirea fondurilor primite pentru investiții, la fondul de dezvoltare economică al întreprinderii, la fondul pentru construcții de locuințe și alte investiții cu caracter social și la bugetul de stat în volumul planificat și la termenele stabilite prin prezenta lege.(2) Prelevările din beneficiile planificate la fondul mijloacelor circulante, fondul pentru acțiuni sociale și fondul de participare a oamenilor muncii la beneficii se efectuează lunar, pe baza beneficiului realizat.(3) Restituirea din beneficii la bugetul de stat a ratelor privind sumele primite de întreprinderile noi pentru acoperirea necesarului de mijloace circulante se efectuează lunar, la nivelul planificat, în ultima zi lucrătoare a fiecărei luni.(4) Vărsămintele din beneficii cuvenite bugetului de stat se efectuează, in funcție de subordonarea întreprinderilor, la bugetul republican sau la bugetele locale.Art. 14. (1) Vărsămintele din beneficii aprobate pe trimestre prin bugetul de venituri și cheltuieli se defalcă în proporție de 30 la sută pentru prima lună și cite 35 la sută în celelalte două luni.(2) Sumele stabilite pe luni, potrivit alineatului precedent, se plătesc în două rate egale, la 15 și In ultima zi lucrătoare a fiecărei luni. în cazul în care ziua de 15 este nelucrătoare, vărsămîntul se efectuează în ziua lucrătoare imediat următoare.Art. 15. (1) Vărsămintele din beneficiile realizate în cadrul planului la dispoziția organului ierarhic superior pentru restituirea fondurilor primite pentru investiții, la fondul de dezvoltare economică al întreprinderii, la fondul pentru construcții de locuințe și alte investiții cu caracter social șl la bugetul de stat, precum și cele privind restituirea ratelor prevăzute la articolul 8 litera c se recalculează și se regularizează cumulat, de la începutul anului, pa baza beneficiilor realizate.(2) Recalcularea și regularizarea vărsămintelor se efectuează trimestrial. La cererea unităților economice organele bancare pot aproba efectuarea acestor operațiuni lunar.(3) Diferențele datorate din recalcularea vărsămintelor se plătesc in termen de 10 zile de la data prevăzută de lege pentru depunerea bilanțurilor contabile.(4) Sumele plătite în plus se compensează de bănci cu sumele datorate pentru perioada următoare sau se restituie întreprinderii în termen de 5 zile de la cererea acesteia.Art. 16 (1) în cazul nerealizării beneficiilor la nivelul planificat, vărsămintele la bugetul de stat și sumele destinate restituirii fondurilor primite pentru finanțarea investițiilor se efectuează cu prioritate, In limita beneficiilor realizate. Beneficiul rămas se repartizează pe celelalte des
Capitolul IV

Formarea, planificarea 
și destinația beneficiilor
in cooperația agricolă,

meșteșugărească și de consumArt.' 21. Unitățile cooperației agricole, meșteșugărești și de consum au datoria să organizeze activitatea ne criterii economice și de înaltă efi

tura celor prevăzute a fi acoperite din aceste fonduri, înaintea celorlalte resurse stabilite de lege.Art. 10. Centralele repartizează beneficiile planificate și realizate în cadrul planului, precum și beneficiile peste plan provenite de la unitățile componente cu autogestiune econo- mico-financiară fără personalitate juridică, pentru destinațiile și in condițiile prevăzute de prezenta lege pentru întreprinderi.Art. 11. (1) Pentru a asigura realizarea unei producții de inalt nivel tehnic și de calitate superioară, precum și pentru creșterea eficienței producției la export, beneficiul, respectiv rentabilitatea pentru producția de export vor fi, în mod diferențiat, mai mari, in condițiile prevăzute de lege.(2) Fondul de participare a oamenilor muncii la beneficii se majorează in funcție de producția realizată la export în vederea stimulării suplimentare a personalului muncitor care contribuie la obținerea acestei producții.(3) Modul de formare și de utilizare a beneficiilor realizate la producția pentru, export se stabilește prin decret al Consiliului de Stat.(4) Unitățile economice și colectivele de oameni ai muncii care realizează producție pentru export beneficiază și de celelalte drepturi a- cordate potrivit legii, pentru realizarea și depășirea exportului.Art. 12. (1) Băncile, Casa de Economii și Consemnațiuni, Administrația Asigurărilor de Stat, Administrația de Stat Loto-Pronosport, unitățile de pază repartizează beneficiile și efectuează vărsămintele potrivit normelor specifice prevăzute de lege.(2) La unitățile agricole de stat, întreprinderile forestiere, de exploatare și transport, precum și la unitățile de cale ferată se pot constitui din beneficii fonduri de asigurare, respectiv pentru acoperirea cheltuielilor determinate de calamitățile naturii, în condițiile prevăzute de lege.

tinații, în ordinea prevăzută Ia articolul 8 alineatul (2).(2) La unitățile de producere, transport și distribuire a energiei e- lectrice și termice, gaz metan și la întreprinderile care produc făină, pîine și mălai la care, potrivit dispozițiilor legale, indicatorii de plan ai titularilor se consideră Îndepliniți dacă au fost satisfăcute cerințele beneficiarilor, beneficiile nerealizate ca urmare a nelivrării cantităților economisite nu afectează constituirea fondului de participare a oamenilor muncii la beneficii, aprobat prin bugetul de venituri și cheltuieli, cu condiția încadrării în normele de consum de combustibili, energie, materii prime și materiale. Fondul de participare a oamenilor muncii la beneficii astfel constituit se repartizează din beneficiile realizate înaintea celorlalte destinații.Art. 17. (1) Vărsămintele din beneficiile peste plan ia bugetul de stat se efectuează în mod provizoriu trimestrial, pe baza bilanțurilor contabile.(2) Vărsămintele din beneficiile peste plan la fondul de dezvoltare economică al întreprinderii și la fondul pentru construcții de locuințe și alte investiții cu caracter social, precum și prelevările pentru suplimentarea fondului de participare a oamenilor muncii la beneficii se efectuează pe baza bilanțurilor contabile anuale.Art. 18. (1) La unitățile economice din ramura energiei electrice și termice, beneficiile se repartizează și se varsă prin centralele industriale, iar la unitățile de poștă și telecomunicații prin Direcția generală a poștelor și telecomunicațiilor.(2) Vărsămintele la bugetul de stat din beneficiile datorate din activitatea de poștă și telecomunicații se e- fectuează lunar, pină la 25 ale lunii următoare.(3) Vărsămintele la bugetul de stat din beneficiile datorate de unitățile de cale ferată se efectuează prin Departamentul Căilor Ferate,Art. 19. (1) Vărsămintele la bugetul de stat din beneficiile datorate de întreprinderile agricole de stat și stațiunile pentru mecanizarea agriculturii se efectuează trimestrial, in termen de 10 zile de la data prevăzută de lege pentru depunerea bilanțurilor contabile, cu excepția celor prevăzute in bugetele de venituri și cheltuieli pentru trimestrul IV, care se efectuează in ultima zi lucrătoare a anului respectiv.(2) Vărsămintele la bugetul de stat din beneficiile datorate de unitățile de. cercetare științifică, precum și de cele de cercCtare-proiectare se efectuează în ultima zi lucrătoare a fiecărui trimestru.Art. 20. (1) Nevărsarea beneficiilor datorate bugetului de stat la termenele legale atrage plata unei majorări de 0,05 la sută asupra sumelor datorate, pentru fiecare zi de întir- ziere.(2) Sumele reprezentînd majorările de întîrziere se varsă la bugetul republican sau local, în funcție de subordonarea unității.

ciență, să acopere integral cheltuielile din veniturile proprii, să obțină beneficii și să aplice prevederile prezentei legi in întreaga lor activi- 

tata economico-financiară, în condițiile proprietății cooperatiste și ale specificului activității desfășurate.
SECȚIUNEA 1 

Cooperativele agricole de 
producție, asociațiile eco
nomice intercooperatiste 
și asociațiile cooperative
lor agricole de producție 
cu unități de stat sau ale 

cooperației de consumArt. 22. (1) Cooperativele agricole de producție, consiliile de conducere, toți cooperatorii au obligația să folosească în întregime și eficient fondul funciar și celelalte mijloace de producție, să sporească continuu producția vegetală și animală.(2) De asemenea, trebuie să dezvolte activitățile industriale și prestările de servicii pentru utilizarea in tot timpul anului a forței de muncă, să gospodărească cu grijă mijloacele materiale și financiare, să reducă cheltuielile de producție, in special cele materiale, în vederea acoperirii integrale a cheltuielilor din venituri proprii, sporirii eficienței economice, a producției nete și obținerii de beneficii cît mai mari.Art. 23. (1) Creșterea permanentă a producției nete constituie' sursa principală a dezvoltării proprietății obștești și a ridicării nivelului de viață al cooperatorilor.(2) Producția netă reprezintă valoarea nou creată și se determină ca diferență între producția globală și cheltuielile materiale aferente.Art. 24. (1) Mijloacele fixe și celelalte fonduri de producție fac parte din proprietatea obștească, indivizibilă, a cooperativei agricole de producție. •(2) Membrii cooperatori pot deține o parte din valoarea proprietății obștești ca parte socială ; în acest scop, fiecare cooperator poate depune anual o sumă de bani la fondul de dezvoltare al cooperativei, care constituie partea socială în proprietatea sa.(3) Partea socială rezultată din totalitatea depunerilor membrilor cooperatori pentru dezvoltarea cooperativei nu poate depăși 50 la sută din valoarea proprietății obștești.Art. 25. In cooperativele agricole de producție beneficiul este parte din valoarea nou creată și exprimă in mod sintetic rezultatele activității e- conomice. Beneficiul se constituie după repartizarea, din producția netă, a următoarelor elemente : retribuirea muncii și contribuția la fondul de pensii și asigurări sociale in raport de producția și veniturile obținute de cooperative, impozitul pe terenuri, pe ■fondul de retribuire și pe veniturile din activitățile industriale, primele de asigurare, precum și a cheltuielilor prevăzute de lege.Art. 26. (1) Beneficiul cooperativei agricole de producție se repartizează pentru :a) fondul de dezvoltare economică;b) fondul mijloacelor circulante ;ci fondul social-cultural și sportiv ;d) fondul de rezervă pentru producție și retribuirea muncii.e) fondul intercooperatist de Întrajutorare și consolidare ;f) fondul de participare la beneficii a cooperatorilor și a celorlalți oameni ai muncii ;g) fondul de participare la beneficii pentru partea socială, constituită din depunerile în bani ale cooperatorilor.(2) Constituirea, cuantumul, destinația și utilizarea acestor fonduri se stabilesc, potrivit legii, prin statutul cooperativei agricole de producție.Art. 27. (1) Cooperativele agricole de producție au datoria să desfășoare o activitate rentabilă care să le permită ca din beneficiul obținut să repartizeze în fiecare an, în mod obligatoriu, sume corespunzătoare la fondul de dezvoltare economică, in vederea reluării pe scară largă a procesului de producție.(2) Fondul de dezvoltare economică al cooperativelor agricole de producție se constituie din :a) sumele alocate anual din beneficiile realizate, cotele de amortizare a fondurilor fixe și din alte resurse, potrivit legii ;b) depunerile !n bani ale membrilor cooperatori la partea socială.(3) Fondurile rezultate din depunerile în bani ale membrilor cooperatori la partea socială se vor folosi pe baza hotăririi adunării generale a cooperativei pentru obiective și acțiuni productive prevăzute in planul unității, potrivit prevederilor statutare.Art. 28. (1) Fiecare cooperator are dreptul ca, în raport cu depunerile în bani la parted socială, să primească din beneficiu! cooperativei agricole de producție un venit anual de pînă la 6 la sută, calculat la mărimea totală a sumei depuse. In cazul nerealizării beneficiului planificat, se garantează cooperatorilor un venit anual de 5 la sută, în raport de suma depusă la partea socială.(2) Depunerile în bani ale membrilor cooperatori la partea socială se fac pentru o perioadă de cel puțin 5 ani. După această perioadă, sumele depuse se pot restitui, la cerere, integral sau în mod eșalonat, pe o perioadă de 3—5 ani, în raport de posibilitățile financiare ale cooperativei.(3) In cazul pensionării, membrii cooperatori pot să își mențină partea socială și "vor participa in continuare la beneficii în raport cu mărimea acesteia.(4) Contravaloarea părții sociale reprezentînd sumele depuse de membrii cooperatori la partea socială poate fi dobîndită prin moștenire, in condițiile prevăzute de lege.(5) Condițiile în care membrii cooperatori pot depune contribuția in bani la partea socială, modul de participare la beneficii în raport cu mărimea acesteia, precum și de restituire a sumelor depuse se stabilesc prin statutul cooperativelor agricole de producție.Art. 29. (1) Beneficiul în asociațiile economice intercooperatiste. se determină ca diferență între încasările din valorificarea producției obținute, prestări de servicii, alte venituri și cheltuielile de producție aferente, precum și cheltuielile ce se suportă direct din rezultatele financiare prevăzute de lege.

(2) Beneficiul se repartizează pentru :a) fondul de dezvoltare economică;b) fondul mijloacelor circulante ;c) fondul de participare a oamenilor muncii la beneficii ;d) fondul de întrajutorare și rezervă ;e) fondul social-cultural și sportiv ;f) cote părți cuvenite cooperativelor asociate.(3) Constituirea, cuantumul, destinația și utilizarea fondurilor se stabilesc potrivit statutului asociației economice intercooperatiste.Art. 30 (1) Beneficiul in asociațiile cooperativelor agricole de producție cu unități de stat sau ale cooperației de consum se determină ca diferență între încasările din valorificarea producției obținute, prestări de servicii, alte venituri și cheltuielile de producție aferente, precum și cheltuielile care se suportă direct din rezultatele financiare prevăzute de lege.(2) Beneficiul se repartizează pentru :a) fondul de dezvoltare economică;b) fondul mijloacelor circulante ;c) fondul de rezervă ;d) fondul de asigurare ;e) fondul de participare a oamenilor muncii la beneficii ;f) cote părți cuvenite unităților asociate.(3) Constituirea, cuantumul, destinația și utilizarea fondurilor se stabilesc potrivit statutului cooperării și asocierii cooperativelor agricole de producție cu unități de stat sau ale cooperației de consum.
SECȚIUNEA 2 

Cooperativele meșteșugă
rești și întreprinderile or
ganizate pe lingă uniunile 
cooperativelor meșteșu

găreștiArt. 31. Beneficiul cooperativelor meșteșugărești se determină ca diferență între încasările din activitatea de producție, prestări de servicii și din alte activități economice și cheltuielile aferente acestora, precum și cheltuielile ce se suportă direct din rezultatele financiare prevăzute de lege.Art. 32. (1) Mijloacele fixe și celelalte fonduri de producție fac parte din proprietatea obștească, indivizibilă, a cooperativei meșteșugărești.(2) Membrii cooperatori pot deține o parte din valoarea proprietății obștești ca parte socială. în acest scop, fiecare cooperator poate depune anual o sumă de bani la fondul de dezvoltare al cooperativei, care constituie partea socială în proprietatea sa.(3) Partea socială rezultată din totalitatea depunerilor membrilor cooperatori pentru dezvoltarea cooperativei nu poate depăși 50 la sută din valoarea proprietății obștești.Art. 33. Beneficiul cooperativelor meșteșugărești stabilit ca diferență Intre veniturile și cheltuielile prevăzute Ia articolul 31 sa repartizează pentru :A. Impozitul pe venit, stabilit potrivit legii, ca o contribuție a cooperativelor meșteșugărești la dezvoltarea generală a societății ;B. Constituirea fondurilor proprii ale cooperativelor meșteșugărești ;a) fondul de dezvoltare economică;b) fondul mijloacelor circulante ;c) fondul pentru construcții de locuințe și alte investiții cu caracter social ;d) fondul de participare Ia beneficii, după munca depusă și vechimea în unitate, a membrilor cooperatori și a personalului încadrat cu contract de muncă ;e) fondul pentru acțiuni sociale.C. Constituirea fondurilor specifice cooperativelor meșteșugărești :a) fondul de participare la beneficii pentru partea socială constituită din depunerile In bani ale cooperatorilor ;b) fonduri pentru finanțarea unor acțiuni specifice invalizilor și nevăzătorilor ;c) fonduri pentru acțiuni culturale Și sportive ;d) alte fonduri prevăzute în statute,potrivit legii. ,Art. 34. (1). Fiecare cooperator are dreptul ca, în raport cu depunerile in bani la partea socială, să primească din beneficiile obținute de unitatea cooperatistă în care își desfășoară activitatea un venit anual de pînă Ia 6 la sută, calculat la mărimea totală a sumei depuse. în cazul nerealizării beneficiului planificat, se garantează cooperatorilor un venit anual de 5 la sută în raport cu suma depusă ia partea socială.(2) Depunerile cooperatorilor la partea socială se fac pentru o perioadă de cel puțin 5 ani. După a- ceastă perioadă, sumele depuse se pot restitui, la cerere, integral sau în mod eșalonat, pe o perioadă de 3—5 ani, în raport de posibilitățile financiare ale cooperativei.(3) în cazul pensionării, cooperatorii pot să-și mențină partea socială și vor participa în continuare la beneficii în raport cu mărimea acesteia.(4) Contravaloarea părții sociale re- prezentind sumele depuse de membrii cooperatori la partea socială poate fi dobindită prin moștenire, în condițiile legii.(5) Condițiile în care membrii cooperatori pot depune contribuția in bani la partea socială, modul de participare la beneficii în raport cu mărimea acesteia, precum și de res
Capitolul V

Atribuții și răspunderi cu privire 
la formarea, planificarea, 

destinația și vărsarea beneficiilor 
unităților economice socialisteArt. 46. (1) Unitățile economice, organele de conducere colectivă ale acestora răspund pentru dimensionarea judicioasă și înscrierea în bugetele de venituri și cheltuieli a bene

tituire a sumelor depuse se stabilesc prin statutul cooperativei meșteșugărești.Art. 35. Beneficiile din activitatea proprie a uniunilor cooperativelor meșteșugărești, precum și cele ale întreprinderilor organizate, potrivit legii, pe lingă acestea se determină potrivit prevederilor art. 31 și se repartizează pentru plata impozitului pe venit, precum și pentru constituirea fondurilor prevăzute la art. 33 literele B și C (a și d).Art. 36. Modul de constituire și utilizare a fondurilor se stabilește prin statutul uniunilor cooperativelor meșteșugărești din Republica Socialistă România și statutul-model al cooperativei meșteșugărești și al cooperativei de invalizi.
SECȚIUNEA 3 

Cooperativele de consum, 
întreprinderile și centra
lele organizate pe lîngă 
uniunile cooperativelor de 

consumArt. 37. Beneficiul cooperativelor de consum se determină ca diferență intre încasările din activitatea de desfacere a mărfurilor, achiziții, prestări de servicii și din alte activități economice și cheltuielile aferente acestor activități, precum și cheltuielile ce se suportă direct din rezultatele financiare prevăzute de lege.Art. 38. Beneficiul, stabilit ca diferență între veniturile și cheltuielile prevăzute la articolul precedent, se repartizează pentru :A. Impozitul pe venit, stabilit potrivit legii, ca o contribuție a cooperativelor de consum la dezvoltarea generală a societății ;B. Constituirea fondurilor proprii ale cooperativelor de consum :a) fondul de dezvoltare economică ;b) fondul mijloacelor circulante ;c) fondul pentru construcții de locuințe și alte investiții cu caracter social ;d) fondul de participare Ia beneficii a personalului încadrat cu contract de muncă ;e) fondul pentru acțiuni sociale.C. Constituirea fondurilor specifica cooperativelor de consum :a) fondul de participare la beneficii, pentru partea socială constituită din depunerile în bani ale cooperatorilor;b) fondul pentru acțiuni culturale și sportive ;c) alte fonduri prevăzute In statute, potrivit legii.Art. 39. Condițiile în care membrii cooperatori pot depune contribuția în bani la partea socială, modul de participare la beneficii în raport cu mărimea acesteia, precum și de restituire a sumelor depuse se stabilesc prin statutul organizațiilor cooperației de consum, cu respectarea prevederilor din articolele 32 și 34 din prezenta lege.Art. 40. Beneficiile din activitatea proprie a uniunilor cooperativelor de consum, precum și cele ale întreprinderilor și centralelor organizate, potrivit legii, pe lîngă acestea se determină potrivit prevederilor articolului 37 și se repartizează pentru plata impozitului pe venit, precum și pentru constituirea fondurilor prevăzute la literele B și C (c) din articolul 38.Art. 41. Modul de constituire și utilizare a fondurilor din beneficiile cooperativelor de consum și uniunilor acestora se stabilesc prin Statutul organizațiilor cooperației de consum.
SECȚIUNEA 4

Micii meseriași individualiArt. 42. Micii meseriași individuali și persoanele care exercită activități economice au obligația să desfășoare o activitate utilă și eficientă, care să contribuie la satisfacerea cerințelor tot mai numeroase ale populației in ce privește prestarea unor servicii, executarea de lucrări sau alte activități pentru care au fost autorizați, potrivit legii.Art, 43. Beneficiul obținut de micii meseriași individuali și alte persoane care exercită activități economice in condițiile legii reprezintă diferența dintre veniturile incasate. potrivit preturilor și tarifelor în vigoare, și cheltuielile realmente necesare.Art. 44. Micii meseriași individuali și celelalte persoane care exercită activități economice datorează impozit pe venit, stabilit potrivit legii, ca o contribuție a acestora la dezvoltarea generală a societății.
SECȚIUNEA 5

J

Sarcini pentru Ministerul 
Finanțelor și unitățile 

bancareArt. 45. Ministerul Finanțelor și băncile au obligația să vegheze la respectarea legilor în activitatea economico-financiară a unităților cooperației agricole, meșteșugărești și de consum, să acționeze permanent pentru luarea de măsuri cu privire la îndeplinirea sarcinilor de plan, economisirea muncii sociale, gospodărirea judicioasă a mijloacelor materiale și bănești, menținerea echilibrului financiar, să verifice determinarea beneficiului și constituirea fondurilor în condițiile legii și efectuarea integrală și la termen a vărsămintelor datorate statului.

ficiilor, în conformitate cu prevederile prezentei legi, pentru asigurarea măsurilor de realizare a beneficiilor
(Continuare în pag. a IV-a)
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LEGE 
privind formarea, planificarea,

destinația și vărsarea beneficiilor

Misiunea educativă a teatrului 
intr-un mare centru muncitoresc

t V

(Urmare din pag. a III-a)planificate, efectuarea la termen a vărsămintelor și prelevărilor și pentru respectarea riguroasă a disciplinei financiare și de plan.(2) Oamenii muncii din unitățile economice au obligația să contribuie la gospodărirea judicioasă și eficientă a bunurilor care le sînt încredințate spre administrare, să participe la dezbaterea și solutionarea problemelor legate de dimensionarea și realizarea beneficiilor, precum și la elaborarea și realizarea măsurilor necesare pentru îndeplinirea sarcinii de beneficii, a indicatorilor si normativelor de eficientă stabilite.(3) Organele de conducere colectivă ale unităților economice socialiste sînt obligate să prezinte adunărilor generale ale oamenilor muncii analiza periodică a realizării prevederilor bugetului de venituri și cheltuieli, a beneficiului, indicatorilor și normativelor de eficientă, a modului de gospodărire a valorilor materiale și bănești și a măsurilor organizatorice și tehnice pentru îndeplinirea sarcinilor ce le revin.Art. 47. Centralele, ministerele, celelalte organe centrale și locale vor lua măsuri ca la unitățile economice în subordine să se asigure folosirea cu maximum de randament a fondurilor materiale și bănești, organizarea rațională a aprovizionării, producției și desfacerii, dimensionarea judicioasă și realizarea integrală a sarcinilor de beneficii și încadrarea in indicatorii și normativele de eficientă.Art. 48. Ministerul Finanțelor acționează permanent pentru creșterea continuă a eficienței economice in economia națională, îndrumă și controlează stabilirea de către unitățile economice prin bugetele de venituri și cheltuieli a sarcinilor de beneficii. De asemenea, ia sau propune măsuri

pentru îndeplinirea ritmică a sarcinilor de plan, pentru încasarea veniturilor statului, precum și pentru Întărirea controlului asupra utilizării fondurilor materiale și bănești ; a- probă, în cazuri justificate, reducerea sau scutirea de plata majorărilor de întirziere privind vărsămintele din beneficii.Art 49. Ministerul Finanțelor. împreună cu Comitetul de Stat al Planificării, Direcția Centrală de Statistică, Comitetul de Stat pentru Prețuri. băncile, celelalte organe centrale de sinteză, ministerele, celelalte organe centrale și locale analizează sistematic, pe baza bilanțurilor contabile. beneficiile, ceilalți indicatori și normative de eficiență realizați, pe ansamblul economiei, pe ramuri

și sectoare de activitate și îau sau propun, după caz. măsuri pentru îmbunătățirea situației economico- financiare a unităților economice socialiste.Art. 50. Băncile. în cadrul obligațiilor ce le revin de a acționa în economie pentru obținerea unei eficiente ridicate, au sarcina să urmărească și să determine măsuri pentru încasarea integrală și la termen a veniturilor statului provenite din beneficii, să analizeze la întreprinderi cauzele nerealizării beneficiilor planificate, să exercite un control riguros asupra îndeplinirii planurilor de producție, circulație și prestări de servicii și să determine măsuri care să asigure realizarea și depășirea beneficiilor planificate.
Capitolul VI

Dispoziții finaleArt. 51. Formarea, planificarea, destinația și vărsarea beneficiilor provenite din activitățile și unitățile economice producătoare de venituri organizate de instituțiile de stat, activitățile de producție șl prestări de servicii organizate de consiliile populare comunale, activitatea can- tinelor-restaurant pentru personalul muncitor, precum și utilizarea beneficiilor unităților economice de stat pentru dotarea formațiunilor sanitare ale Societății de Cruce Roșie se e- fectuează potrivit normelor legale specifice.Art. 52. Amenzile și penalitățile care nu se datoresc vinovăției unei persoane, in măsura în care nu se acoperă din cele încasate cu același titlu, se suportă. în condițiile legii, din beneficiile lăsate la dispoziția

unităților economice, precum și din alte resurse.Art. 53. Operațiunile de recalculare și regularizare a vărsămintelor și prelevărilor din beneficiile anului 1978 se vor efectua pe baza bilanțurilor contabile încheiate la 31 decembrie 1978, potrivit dispozițiilor legale existente pînă la intrarea în vigoare a prezentei legi.Art. 54. încălcarea prevederilor prezentei legi atrage răspunderea disciplinară, administrativă sau penală, după caz, precum și civilă sau materială.Art. 55 (1). Prezenta lege intră în vigoare la data de 1 ianuarie 1979. cu excepția secțiunii I, din capitolul IV. care intră in vigoare la 1 ianuarie 1980.(2) Pe aceeași dată se abrogă orice alte dispoziții contrare.
LA URZICENI,
IN CIMPIA SOARELUI

(Urmare din pag. I)aceea vorbește cu atita căldură despre un flăcău cu ochii ca iarba :— E o minte iscoditoare. Așa cum îi șade bine unui responsabil cu autodotarea. Are la activ cîteva inovații.Cu siguranța celui care cunoaște fiecare detaliu al mașinii, ma- trițerul Marin Vasile, căci despre el este vorba, ne prezintă ultima sculă proiectată de el — superioară și mai ieftină decît cea din import. Efecte economice : cresc durabilitatea și productivitatea de două ori. se reduc pierderile.Cum spuneam, la ferite s-a așezat piatra de temelie a industriei din Urziceni. Cind a început să producă fabrica de ulei, au venit să pună umărul și muncitori de la ferite. Printre aceștia se afla și tinărul Traian Danciu, al cărui drum de muncă și viață nu e cu nimic deosebit de

al multor colegi de generație. După liceu a fost un timp funcționar la C.A.P. Jilavele, dar a aflat de ferite și a venit meserie Chemat fabrica prezentat primul. Motivul : ..Era nevoie de muncitori". Acum e o- perator la secția extracție și supraveghează mașinile care prelucrează intr-0 săptă- mînă toată producția de soia dintr-un an a cooperativei unde, cum spune el, „învir- team hirtiile".La plecare l-am revăzut pe tovarășul Ștefan C. Ștefan, o mai veche cunoștință. A fost cel de-al 12-lea încadrat la ferite, loc cu care se mindrește. Acum tinărul „veteran", de 33 de ani, e viceprimar. Și, ca orice veteran, are și el destule amintiri: „cind am venit eu la ferite, pe locul fabricii era cimp". Era. Și iată că in același loc. de asta-

săBă de
învețe „o concretă", lucreze laulei, s-a

dată într-o sală, am ascultat împreună muzică. Acorduri de Schubert. Corul de cameră repeta „Păstrăvul". Se finisau, cu migală, „Sara pe deal" și „Vîrful cu Dor". îi revăd printre coriști pe muncitorii che Dumitru, Cotoi, Nina tehnicianul Constantin, Mihai Dobre.disciplină, aceeași armonie, dar nu la mașini, ci in fața portativului....Tehnică de virf, autodotare, muzică de cameră — noțiuni pînă nu de mult inedite pe aceste meleaguri ; noțiuni ce desemnează acum o realitate clădită cu elan tineresc, cu dăruire și pasiune. Realitate pe care o trăiește din plin Urzt- ceniul — ca atit.ea alte așezări pină mai ieri anonime și intrate in circuitul revitalizator al industrializării, al civilizației socialiste.

Cosia- , Lucia Ionescu, Dumitru maistrul Aceeași

Decada muzicii 
portughezeîncepînd din 16 noiembrie, sub auspiciile Consiliului Culturii și Educației Socialiste, se va desfășura in tara noastră Decada muzicii portugheze. înscriindu-se în planul de colaborare culturală bilaterală, decada este O replică Ia manifestările muzicale organizate anul trecut in Portugalia.Timp de zece zile. în diverse săli, pe scenele unor teatre lirice din București și din alte orașe, vor avea loc concerte și recitaluri de muzică portugheză, cu concursul unor cunos- cuți dirijori, soliști vocali și instrumentiști, sosiți cu acest prilej în țara noastră. Suita manifestărilor va fi deschisă, in Studioul din str. Nuferilor, printr-un concert al Orchestrei simfonice a Radioteleviziunii române. avind la pupitru pe dirijorul Silva Pereira, director muzical al O- perei „Sao Carlos" din Lisabona. Programul va cuprinde Simfonia I de George Enescu și Simfonia a IV-a a compozitorului portughez Joly Braga Santos. Același dirijor va mai conduce, in continuarea turneului, concerte ale filarmonicilor din Ploiești și Arad, care vor avea ca soliști pe pianista Nella Maissa, violonistul Vasco Barbosa și tenorul Fernando Serafim. Aceștia vor interpreta, de asemenea, lucrări de compozitori portughezi în cadrul unui recital pe care îl vor prezenta in sala mică a Palatului Republicii Socialiste România. Alțl muzicieni oaspeți : Carlos Paredes la chitară, acompaniat de Fernando Alvim, și cîntărețul de fado Rodrigo, acompaniat de ehitariștii Antonio Parriera Costa. Francisco Mendes de Oliveira și Râul Silva, vor susține trei recitaluri de muzică portugheză la București, Bacău și Craiova. (Agerpres)

„Autobiografic" de Floria Lovi- Rescu, „Tilharul" de Karel Capek, „Regele luminărilor" de Osvaldo de Andrade sint cele mai recente montări' ale Teatrului de stat din Reșița.Un teatru înființat în urmă cu aproape trei decenii cu scopul clar și precis de a ridica nivelul cultural al uneia din cele mai puternice zone muncitorești din țară. Un teatru căruia, prin poziția sa centrală în sistemul instituțiilor artistice profesioniste ale zonei, i-a revenit misiunea de a se constitui intr-un adevărat focar de cultură. „Datorie" de care colectivul artistic reși- țean s-a achitat cu bune rezultate, prin dăruirea, talentul, fantezia membrilor săi.Legătura cu „amatorii" a fost aici neîntreruptă și azi s-a intensificat toarte mult.în trei decenii, pe afișul teatrului au fost incluse 183 de titluri, mai mult de jumătate aparținind dramaturgiei românești contemporane. Spectacolele realizate au fost prezentate nu numai la sediu, ci și la Caransebeș, Oțelul Roșu. Anina, Bocșa, Oravița, Herculane, Bozo- vici și Moldova Nouă. Realizările artistice s-au ridicat, nu o dată, la cota înaltă a teatrului românesc. Ne amintim și azi cu plăcere de jocul actorilor reșițeni in „Suflete tari" de Camil Petrescu, de spectacolul Wilde, realizat sub conducerea lui Eugen Var.eea, regizor talentat ce a depus la Reșița o continuă și stăruitoare muncă.Formarea, consolidarea și perfecționarea teatrului reșițean au fost simultane eu opera sa de formare a unui public. Si în această privință s-au înregistrat succese. Teatrul care a acordat o atenție mai mare ca altele tinerilor și mai ales copiilor, are azi iubitorii săi, un public numeros.Era de aceea firesc ca teatrul să joace un rol important. în cadrul „Zilelor culturii", recent organizate la Reșița. Manifestarea n-a inclus numai o trecere in revistă și o analiză strictă a montărilor colectivului reșițean. ci mai ales o dezbatere a orientărilor programatice concrete ale teatrului. în aceste zile ale culturii reșițene, un mare număr de oameni de teatru, în l'runtc cu Dina Cocea, vicepreședinta A.T.M. (asociație care s-a numărat printre inițiatorii și susținătorii acțiunii), au stat de vorbă cu spectatorii „la ei acasă", i-au surprins in sala de spectacole sensibili, concentrați, reflexivi, extrem de receptivi ; i-au

ascultat cu ocazia unei discuții substanțiale și pline de sugestii — după reprezentația cu „Autobiogra- fie“. I-au cunoscut și mai bine cu prilejul vizitei făcute ța întreprinderea constructoare de mașini din Reșița, al dialogului purtat atît cu lucrătorii uneia din principalele secții ale uzinei, cit și cu membri ai colectivului ei de conducere : cu Alexandru Bitang, directorul general, cu Alexiu Judea, secretar al

Scenă din spectacolul „Regele 
luminărilor" de Osvaldo de An

dradecomitetului de partid, cu președintele comitetului sindical. Arcadie Pauliuc. cu inginerul-șef de concepție, Ovidiu Suteanu. S-au vădit in toate aceste întîlniri și dezbateri marea receptivitate față de cultură a oamenilor muncii, gustul lor avansat.Foarte stimulatoare s-au dovedit a fi dragostea manifestată de muncitori și tehnicieni pentru artă și artist, nevoia lor mărturisită de a găsi pe scenă o tratare sensibilă, profundă, emoționantă a problemelor umane care ii frămintă. de a găsi în mesajul artei scenice un suport al optimismului lor funciar, un catalizator al energiilor lor ; de a găsi în fantezia, inventivitatea și puterea de emoționare a teatrului facultăți compensatoare, relaxante în sens superior, dar mai ales o sursă de echilibru, armonie spirituală, de stimulare a energiilor de creație.în acest context se impune, cum

s-a rem.-.rcat. o orientare mai categorică a teatrului spre autorii noștri dramatici contemporani de prestigiu, o mai puternică ancorare a repertoriului in actualitate.Teatrul din Reșița manifestă o receptivitate lăudabilă față de experimentarea unor viziuni regizorale, a unor modalități teatrale mai puțin obișnuite. Dar această „deschidere" s-ar cuveni mai atent sprijinită și îndrumată (in lumina obiectivelor educative ale teatrului), spre a se găsi de fiecare dată acele soluții scenice care servesc, potențează dezbaterea social-politică, sensul angajat al spectacolelor.Spectacolele vizionate ne-au pus în fața unui colectiv actoricesc în parte cunoscut, sensibil înnoit cu forțe proaspete, cu tineri absolvenți. Ar fi de dorit ca vechii „combatanți" să fie mai bine puși in valoare. prin importanța rolurilor ce li se atribuie, prin munca desfășurată cu ei. (Ne gindim, de pildă, la Cornel Manolescu, actorul reșițean cel mai prestigios, care, deși nu și-a găsit in cele trei spectacole nici un rol mai amplu, s-a remarcat în mod deosebit, dar și la alții).Ar fi de dorit, de asemenea, ți- nînd cont de marile resurse de talent și expresivitate dc care dispun noii membri ai trupei. Paul Zein, Gabriela Teodorescu, Ovidiu Cristea. Dan Ivănesei. Cristian Drăgulănescu. Marius Petrache, ca ei să nu fie distribuiți la intim- plare, uneori mult peste, alteori mult sub posibilitățile lor actuale, ci potrivit unor criterii care să vizeze (odată cu „utilizarea" lor) formarea, desăvirșirea profesională, dezvoltarea personalității lor autentice.Tonte acestea presupun însă o activitate pedagogică mai intensă, atent urmărită, un antrenament profesional vizind, în perspectivă, înflorirea și stabilitatea valorilor actoricești și nu doar rezolvarea unor sarcini interpretative de moment.Sînt eforturi care merită din plin a fi depuse pentru consolidarea, armonizarea unui colectiv chemat să dea maximă strălucire noii scene a teatrului : pentru că Reșița este orașul în care vom vedea, nu peste multă vreme, ridicindu-se un nou teatru, o cetate a culturii pe măsura indpstriei făcute de reșițeni. o cetate care să deschidă și mai larg oamenilor accesul spre o viață spirituală bogată, intensă.
Natalia STANCU

PROGRAMUL 1
4,00 Teleșcoală

10.00 Consultații pentru tnvățămîntul de 
partid : Autoconduccrea și centra
lismul democratic

10.00 Antena vă aparține — spectacol 
prezentat de județul Caraș-Severln

11,13 .Șoimii patriei
11,25 Mal aveți o întrebare T Ciberne

tica în viața omului contemporan 
11.33 Telex
16.00 Telex
16.05 Teleșcoală
16.35 Curs de limba germană
17,05 Studio liric ’78
17,33. R.S.F. Iugoslavia — Coordonate 

ale economiei contemporane, Film 
documentar

17.50 Atenție la... neatenție I
18.10 Telecronlca pentru pionieri
18.30 Tragerea Pronoexpres
18.40 Festivalul național „Cîntarea 

României"
19,20 1001 de seri
19.30 Telejurnal
19.50 Noi, femeile ! „Zestrea" de astăzi 

a fetelor
20.10 Telecinemateca. Ciclul „Mari ac

tori" : Sidney Poltier. „Fără ieși
re" — producție a studiourilor 
americane

21,55 Publicitate
32,00 Fotbal ; Spania — România (In 

Campionatul european). Transmi
siune directă de la Valencia 
• Telejurnal
PROGRAMUL 2

19.30 Telejurnal
19,50 Desene animate : Woody — ciocă- 

nitoarea buclucașă
20.15 Studio T ’78
20.40 Treptele afirmării
21.10 Telex
21.15 Program muzlcal-distractiv
22,00 Flacăra vie a științei : Acad. Nl- 

colae Kretzulescu (1812—1900) ini
tiator al invățămlntului medical 
în România
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Actualitatea - sursă fecundă 
de teme a cinecluMorîn prezent, in Argeș își desfășoară activitatea 14 cinecluburi cuprin- zind cinefili amatori de toate vîrstele și profesiile, care contribuie cu pasiune și talent, prin intermediul mijloacelor artei, la amplul proces instruc- tiv-educativ, desfășurat sub semnul Festivalului național „Cîn- tarea României". Cine- cluburile argeșene a- parțin unor unități e- conomice și instituții precum : întreprinderea de autoturisme Pitești și întreprinderea de transport auto Argeș, întreprinderea de autoturisme din Cîm- pulung și Casa de cultură a sindicatelor din Pitești, Casa pionierilor din Curtea de Argeș, unități ce au pus la îndemina amatorilor o bază materială utilă constind din aparate de filmat și de proiecție, magnetofoa- ne, laboratoare de developat peliculă, mese pentru montajul filmelor.Producția cineclubu- rilor este diversă și revelatoare. în acest an au fost terminate un număr de 10 filme, iar altele sînt în diferite stadii de realizare.I Evidențiem din aceste filme : „Pasiuni" (ci- neclubul întreprinderii de transporturi auto Argeș). „Creștem odată cu țara" (cineclubul „Electro-Argeș"), „Suh cetina bradului" (cineclubul Casei pionierilor din Curtea de Ar

geș). „O zl în comerț" (cineclubul Direcției comerciale județene). Alte cinecluburi, îndeosebi ale Trustului de construcții Argeș și Trustului de construcții industriale Pitești, folosesc cu bune rezultate diapozitivele color infățișind aspecte de la locurile de muncă.Să-i cunoaștem și pe cîțiva dintre cinefili
însemnări 

din județul 
Argeș

— nume reținute cu interes de public. Unul dintre ei, de altfel cel mai stăruitor, cine- amator de peste douăzeci de ani. este Ion Butnicu, de la cineclubul întreprinderii de transporturi auto Argeș. un amator pasionat Are la activ, la vîrsta de 45 de ani, 56 de filme și a acumulat, pentru multe din ele, premii la diferite concursuri în țară și peste hotare. Nu de mult s-a întors de la festivalul „Danubius" al cineamatorilor, organizat la Galați, cu cinci premii, intre care premiul I și un premiu special pentru filmele „Pasiuni" și „Simfonia lalelelor". El dovedește și un util metodist la formele de pregătire a viitorilor

cineamatori. Traian Cotescu. responsabilul cineclubului întreprinderii de autoturisme din Cimpulung. este și el un nu mai puțin pasionat al filmului. A realizat 18 filme pentru care a acumulat, la fel. premii și aprecieri, în prezent, finisează un film de actualitate ce se dorește o investigație largă în județ, avind ca temă producția netă, indicator t>e care întreprinderea l-a experimentat cu bune rezultate timp de patru ani.Privind Insă cu exigență sporită realizările de pină acum, ră- rnîne deschisă problema sprijinului acordat acestei forme de activitate artistică desfășurată de amatori. Este tocmai motivul pentru care Consiliul de educație politică și cultură socialistă Argeș a organizat o nouă întîl- nire cu cinefilii amatori, în care, incurajin- du-se pașii făcuți, s-au examinat noi căi și noi măsuri de impulsionare a activității cineclu- burilor. Opiniile exprimate aici s-au focalizat către o mai strînsă legătură a producțiilor cu viata, către o mai limpede Înțelegere a rolului formativ, edu- cativ-polltic a acestei activități.
Gheorqhe 
CÎRSTEA 
corespondentul 
„Sein teii"

„ROMĂNIA-FILM" prezintă.

„DIN NOU ÎMPREUNĂ"
O producție a Casei de filme 5

• ARAD. în cadrul celei de-a doua ediții a Festivalului național „Cintarea României", comitetul județean de cultură șt educație socialistă și centrul de îndrumare a creației populare și a mișcării artistice de masă din județul Arad au organizat, timp de două zile (11 și 12 noiembrie), cea de-a doua intilnire a scriitorilor-țărani din România, întilnirea a cuprins în program, printre altele, un recital de poezie susținut de poeții-țărani prezenți din toată țâra la Arad, un montaj literar-muzical pe versurile Emiliei Iercoșan. un spectacol de teatru poetic cu piesa „Cetățuia Vărădiei" de Cornelia Bulzan, un itinerar arădean pe valea Mureșului la monumentul eroilor de la Păulis și la Radna, precum și o sesiune de comunicări și referate in satul natal — Birzava — al poe- tei-țărănci Ana Muntean. (Constantin Simion). • HARGHITA. Casa de cultură din municipiul Odorheiu Secuiesc a găzduit duminică (12 noiembrie a.c.) o suită de manifestări artistice prilejuite de sărbătorirea a 50 de ani de activitate a formației

Scenariul: Dumitru Buznea. Regia : George Cornea. Imaginea : Anghel Dcca. Muzica : 
Cornelia Tăutu. Decoruri: Vasile Rotaru. Costume: Horia Popescu. Coloana sonoră: 
Gheorghe Ilarian. Montajul: Rodica Fălccianu. Cu : Vladimir Găitan, Ilarion Ciobanu, 
Mircea Diaconu, Micaela Caracaș, Draga Olteanu-Matei, Silviu Stănculescu, Rodica 
Negrea, Octavian Cotescu, Aurel Giurumla, Geo Saizescu. Film realizat în studiourile 

Centrului de producție cinematogralică „București''

Valentin Gheorghiu, 
poet al pianuluiPrintre ideile directoare în structura stagiunilor muzicale, cea a ciclurilor a fost validată de practică. Astfel, in perioade de întinderi variate, publicul are posibilitatea să asculte — evident nu întotdeauna integral — creația unui autor sau să urmărească evoluția unui gen. în concertele simfonice și camerale ale Filarmonicii „George Enescu" din București se remarcă densitatea in rularea ciclurilor. Ele sint susținute in principal cu forțele proprii, dar la rigoare sint antrenați ciniăreți și instrumentiști din întregul nostru front interpretativ. început la Rndiotele- viziune (primele 10 recitaluri din 20), ciclul „De la Bach Ia Enescu" este de fapt o istorie a muzicii camerale ilustrată prin capodopere ale genului. Realizarea sa, in cîteva stagiuni consecutive, este datorată contribuției pianistului Valentin Gheorghiu. Nu de mult, filarmonica a prezentat un concert în care muzicianul a fost protagonist In cele două ipostaze ale sale — solist și compozitor — cu prilejul împlinirii a patru decenii de la debut. Interpretul precoce de odinioară a evoluat repede, devenind un artist în toată puterea cuvîn- tului, atestat ca atare de public, critică și de stima confraților (ca o încununare se poate cita opinia măgulitoare a lui Enescu însuși). Valentin Gheorghiu și-a menținut tinerețea spirituală, cîntul său apărînd de o nealterată prospețime, cu strălucire tehnică și profunzime a gîndirii, proprii tuturor muzicienilor polivalenți. Preluind cu deplin temei o expresie cunoscută, se poate afirma că el este un adevărat poet al pianului (lucru dovedit șl în seara omagială amintită, cu precădere în partea a Il-a a Concertului nr. 5 de Beethoven). Compozitor înzestrat și viguros, atașat gîndirii enesciene. el oferă în Simfonia a II-a (executată in același concert, sub conducerea

atentă, plină de înțelegere a textului și înalt expresivă a dirijorului Mircea Basarab) dovada unei sensibilități alese și generoase, a unei reale stăpiniri a formelor complexe și a aparatului orchestral. Revenind la ciclul „De la Bach la Enescu". este de remarcat cel de-al unsprezecelea program, dedicat lui Schubert, cu ocazia comemorării a 150 de ani de Ia moartea compozitorului. Schubert este personalitatea seducătoare a unui romantic timpuriu, încă ancorat în structurile clasice (ii admira fără rezerve pe contemporanul său mai virstnic Beethoven), prefigurând marile frămintări ale postro- mantismului (se intîlnesc reminiscențe șchubertiene Ia Mahler și la alții) ; el este spontan și expansiv ca Mozart, cu momente de înnegurare și dramatism neostentativ. Aceste trăsături reies și din liedurile pe versuri de Reilstab, Heine și Seidl, adunate postum de prietenii compozitorului in ciclul numit elocvent Cintecul lebedei, interpretat cu fior liric autentic de Valentin Gheorghiu și Gheorghe Crăsnaru. bas care poate fi considerat pe drept un cintăreț total (excelind deopotrivă în operă, oratoriu, cîntec de mase etc.). Aceleași aprecieri se cuvin și tălmăcirii celebrului cvintet Păstrăvul (a fost cît se poate de plăcut ca, la cererea publicului, după primă parte să se ofere ca supliment însuși liedul — din afara ciclului anunțat — pe care Schubert a făcut variațiunile. dînd titlul cvintetului) de către o formație cu Varujan Cozighian la vioară. Prin substanțialitatea programelor, ținuta interpretativă, prin aura de eveniment, manifestări ca cele asupra cărora am stăruit reușesc să dea un plus de consistentă și atractivitate vieții noastre de concert.
Petre CODREANU

Adriana ILIESCU

„Proza realistă 
în secolul al XX-lea"Continuînd studierea manifestărilor realismului in literatura română a secolului trecut, începută cu „Realismul in literatura română în secolul al XIX-lea“ (1975), Adriana Iliescu analizează, în noua sa carte de istorie literară, apărută recent la editura „Minerva", „structurile realiste" din spațiul epic al respectivei perioade. Nu fără o prealabilă amplă înfățișare a cadrului istoric și teoretic în care s-au precizat orientările in spiritul curentului realist.Stabilind de la început cuvenita distincție intre realism ea permanentă și curentul declarat sub acest nurne, cercetătoarea operează incursiuni in publicistica literară a veacului trecut; astfel, pune în lumină faptul că, la noi. realismul s-a constituit In curent in condițiile „prelungirii", pînă în simbolism, a unor „coordonate clasiciste", a- rată, în continuare, convergența dintre atitudinile teoretice ne- clasice, expansiunea realismului, proliferarea romanului și înclinarea acestuia spre social ; în fine, cataloghează diverse opinii formulate jn epocă relativ la posibilitățile romanului, la criteriile de clasificare a acestei specii, la veridicitate și la alte probleme literare, adiacente.

Partea de studiu rezervată structurilor este interesantă îndeosebi prin reliefarea notei individualizante a cristalizărilor realismului in opera fiecăruia dintre scriitorii considerați de cercetătoare a ii reprezentanți ai curentului realist. Orientarea realistă, zice Adriana I- liescu, „are in Hasdeu un deschizător de
NOTE DE

drum, care a propus o formulă literară modernă. dar nu desprinsă întru totul de moștenirea clasicistă", fixată „pe linia. comediei, a farsei șl a satirei". La N. Filimon, realismul tnterferă cu o structură romantică și în anumite pagini din opera sa apar procedee anticipant®, ca, de pildă, „sugestia ubuescă": „ai impresia că te afli in fața unui text de Jarry". Creangă încorporează observația realistă in fabulos. Caragiale, „cel mai de seamă reprezentant al curentului realist", a cultivat „realismul depoeti- zant“. Prin Slavici, realismul devine „tragic și introspectiv". Eroii săi sînt „copleșiți de evenimente pe

care nu le-nțeleg și de impulsuri temperamentale a căror explicație nu și-o deslușesc". angajați, adesea, in „confruntări patetice", cu „finaluri in- singerate, mult înrudite cu cele de tragedie". „Clasicist și e- stet". realismul lui Duiliu Zamfirescu include analiza psihologică fină, și în nuvela „Spre mare" acest scriitor „apare ca predecesor al lui Holban". în pronia lui Dela- vrancea. ce amalgamează elemente realiste, romantice și naturaliste. poate fi identificat, intre altele. „sentimentul de exasperare a conștiinței in fața existenței, pe care il vom re- întilni mai tirziu exprimat (...) intr-un chip mai complex de eroii lui Camil Petrescu". La fel de ascuțite sint observațiile a- supra „altor forme de realism", existente în proza lui Vlahuță. Brâtescu-Voinești, Sofia Nădejde. C. Miile. Spre surpriza cititorului, cercetarea se încheie brusc, fără concluzii. Un capitol, cît de scurt, care să sintetizeze rezultatele cercetării era necesar. E- sențial rămîne însă faptul că, sistemati- zînd un material prețios, în parte prea puțin cunoscut, cartea constituie, fără îndoială, un util ghid de studiu.
Dumitru MICU

corale din localitate. în programul , evenimentului aniversar s-au înscris vernisajul unei expoziții documentare și un concert coral festiv susținut de mai multe formații artistice de amatori fruntașe din județ. Din cei 100 de actuali membri ai formației corale din Odorheiu Secuiesc — condus de profesorul Szabo Ildiko — patru sint membri fondatori ai corului din anul 1928 — Csiki Iosif, Czal Imre, Demeter Miklos și Peter Maria. (I. D. Kiss), ft IAȘI. Apropiata aniversare a 60 de ani de la unirea de la 1 decembrie 1918 prilejuiește in județul Iași ample manifestări cultural-educative. Printre acestea : expunerile „60 de ani de Ia Unirea Transilvaniei cu România", „Formarea statului național unitar — moment de importanță istorică pentru destinele țării". „Scoarțe populare românești" este genericul expoziției artistice deschisă la întreprinderea de tricotaje „Moldova" din Iași. Peste 400 de artiști amatori din comunele Scinteia, Schela, Grajduri. Ipatele și Mironeasa. con- sțituiți în formații artistice, și-au dat întîlnire pe scena căminului cultural din Grajduri in faza retur a etapei de masă din cea de-a doua ediție a Festivalului național „Cintarea României". (Manole Corcaci). © BRA
ȘOV. Colectivul teatrului dramatic din Brașov a prezentat in premieră absolută piesa „A cin- cea lebădă" de Paul Everac. Regia spectacolului a aparținut lui Eugen Mercus, iar scenografia lui Vasile Roman. în rolurile principale au jucat Nicolae C. Nieolae, Coca Bloos, Mircea An- dreescu. Spectacolul, la care a participat și autorul piesei, s-a bucurat de succes. (Nieolae Mocanii). A DÎMBOVIȚA. în comuna Bărbulețu au avut loc o manifestare complexă cuprin- zind intilnirea fiilor satului, desfășurată sub genericul „înalta conștiință a datoriei față de vatra părintească", o expoziție- tîrg de produse agricole și de artă populară, și parada cintecu- lui, dansului și portului de pe valea Dîmboviței. în satul Rîu Alb, aparținind acestei comune, a fost inaugurat noul cămin cultural, iar în cadrul acestui lăcaș de cultură, un muzeu etnografic. (Gh. Manea). • MARAMU
REȘ. Sub semnul aniversării de la 1 decembrie, consiliul orășenesc de educație politică și cultură socialistă, împreună cu filiala Maramureș a Societății de științe istorice au organizat, la Casa orășenească de cultură din Baia Sprie, un simpozion pe tema : „Făurirea statului național unitar român — act energic al întregii națiuni". (Gh. Susa).
vremea

Timpul probabil pentru zilele de ÎS, 
17 și 18 noiembrie. In țari : Vreme 
rece și in general închisă. Vor cădea 
precipitații slabe, izolate. Vint mode
rat. Temperaturile minime vor fi cu
prinse Intre minus 5 șl plus 5 grade, 
iar valorile maxime Intre minus 1 si 
plus 9 grade. Ceață dimineața șl seara, 
tn București : Vreme închisă și rece. 
Cerul temporar noros, favorabil pre
cipitațiilor slabe. Vint moderat. Tem
peratura ușor variabilă. Ceață slabă.
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VIZITA PRIMULUI
AL REPUBLICII

Convorbiri româno-togoleze

La București ș-au Încheiat, marți după-amiază, convorbirile oficiale dintre primul ministru al Guvernului Republicii Socialiste România, Manea Mănescu, și primul ministru al Republicii Turcia. Bulent Ecevlt
★în cursul dimineții de marți, primul ministru al Republicii Turcia, Bulent Ecevlt, Împreună cu primul ministru al guvernului român, Manea Mănescu, și persoanele oficiale turce care il Însoțesc pe oaspete au vizitat Combinatul petrochimic de la Brazi și Întreprinderea „1 Mai" din Ploiești.La sosirea în combinat, unitate reprezentativă pentru dezvoltarea șl nivelul tehnic atins de industria noastră petrochimică, oaspeții au fost salutați de președintele Consiliului popular județean Prahova. Ion Cîrcei. de primarul municipiului Ploiești, Ion Paraschiv, de membri ai conducerii unității.Directorul general al Centralei industriale de rafinării și petrochimie,

La invitația președintelui Republicii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu, și a primului ministru al guvernului român. Manea Mănescu, primul ministru al Republicii Turcia, Bulent Ecevit, a efectuat o vizită oficială in Republica Socialistă România, între 12 și 14 noiembrie 1978. Primul ministru al Turciei a fost însoțit de doamna Rahșan EcevitIn cursul vizitei, președintele Republicii Socialiste România. Nicolac Ceaușescu, a primit pe primul ministru al Republicii Turcia. Cu a- ceastă ocazie, primul ministru al Turciei a înminat președintelui României un mesaj de prietenie din partea președintelui Republicii Turcia, Fahri S. Korutiirk. Președintele Turciei, în mesajul său, a exprimat cele mai bune urări de fericire și sănătate pentru președintele României și de succes, prosperitate și bunăstare pentru poporul român. Președintele Turciei a exprimat, de asemenea, dorința de dezvoltare continuă a relațiilor apropiate de prietenie bazate pe idealurile comune de pace și pe principiul respectului reciproc existente între Turcia și România. Președintele Republicii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu, a transmis, la rindul său, președintelui Turciei, Fahri S. Korutiirk, mulțumiri pentru mesajul primit, precum și cele mai bune urări de sănătate și fericire personală, de progres și prosperitate pentru poporul turc și a exprimat încrederea în evoluția mereu ascendentă, pe toate planurile, a relațiilor amicale intre cele două țări vecine și prietene. în acest context, au fost evocate relațiile tradiționale de prietenie și colaborare dintre cele două state.In cursul întilnirilor dintre președintele Republicii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu, și primul ministru al Republicii Turcia. Bulent Ecevit, au avut loc convorbiri privind dezvoltarea în continuare a relațiilor româno-turce în diferite domenii. De asemenea, a avut loc un amplu schimb de păreri asupra principalelor probleme ale vieții internaționale contemporane.întîlnlrlle s-au desfășurat lntr-o atmosferă cordială, prietenească.între primul ministru al guvernului român. Manea Mănescu, și primul ministru al Republicii Turcia, Biilent Ecevit, au avut loc convorbiri în legătură cu lărgirea și intensificarea colaborării intre cele două țări, cooperării în producție, colaborării tehnico-științifice, în domeniul comercial. cultural și al turismului.La convorbiri au participat:Din partea română — Cornel Burtică, vlceprim-ministru al guvernului, ministrul comerțului exterior și cooperării economice internaționale. Ștefan Andrei, ministrul afacerilor externe, Constantin Niță, ministru secretar de stat la Ministerul Comerțului Exterior șl Cooperării Economice Internaționale, Ion Șt. Ion, secretar al Consiliului de Miniștri, Va- sile Alexandrescu, ambasadorul Republicii Socialiste România la Ankara, și alte persoane oficiale.Din partea turcă — Giindiiz OkqUn, ministrul afacerilor externe, Nahit Ozgiir, ambasadorul Turciei la București, Neșet Akmandor. membru al Senatului Republicii, Ozdemir Yigit, secretar general adjunct pentru afacerile politice, Turgut Cartkli, secretar general pentru comerțul exterior din Ministerul Comerțului, și alte persoane oficiale.
★în cursul întilnirilor șl convorbirilor care au avut loc cu prilejul vizitei s-a constatat că punctele de vedere ale celor două părți asupra problemelor discutate sint identice sau apropiate.Cele două părți au constatat cu satisfacție dezvoltarea trainică și continuă a relațiilor tradiționale româno- turce de bună vecinătate și cooperare pe toate planurile. Ele au reafirmat convingerea lor că întîlnirile la nivel înalt au un rol decisiv în această privință.Apreciind că o mai bună cunoaștere reciprocă este de natură să în

încheiereaDesfășurate lntr-o atmosferă de cordialitate și Înțelegere reciprocă, convorbirile au oferit posibilitatea efectuării unui larg schimb de vederi menit să conducă la dezvoltarea și amplificarea relațiilor româno-turceAlexandru Boabă, a dat explicații oaspeților asupra profilului unității, care realizează o largă gamă de produse petroliere și petrochimice, valo- rificînd superior țițeiul. Premierul turc a manifestat interes față de preocupările colectivului combinatului pentru diversificarea producției corespunzător nevoilor economiei noastre naționale și cererilor la export. Gazdele subliniază că majoritatea complexelor procese industriale care intră în componența combinatului poartă marca gindirii românești, performantele ridicate ale instalațiilor fiind apreciate și în alte țări, unde acestea funcționează sau se află în curs de Instalare.Cu acest prilej, se prezintă primului ministru turc planul general de 
COMUNICAT COMUN

cu privire ia vizita oficială in Republica Socialistă România
a primului ministru al Republicii Turcia, Bulent Ecevittărească cooperarea dintre cele două țări, cele două părți s-au Informat reciproc asupra rezultatelor obținute în dezvoltarea politică, economică și socială a României și Turciei și au constatat cu satisfacție progresele remarcabile înregistrate de popoarele român și turc pe calea dezvoltării lor naționale, economice și sociale.Ambele părți au relevat că relațiile dintre cele două țări se întăresc și se dezvoltă continuu, în spiritul Declarației solemne comune semnate la București, la 29 august 1975. al documentelor încheiate ulterior intre Republica Socialistă România și Republica Turcia. în acest cadru, părțile au trecut In revistă modul în care sint îndeplinite prevederile a- cestor documente, precum și stadiul negocierilor în vederea încheierii de noi acorduri de interes reciproc.O mențiune specială s-a făcut cu privire la aplicarea înțelegerii dintre cele două țări asupra cooperării economice, tehnice șl culturale și a Protocolului privind cooperarea economică, comercială și tehnică. în legătură cu aceasta, a fost remarcat cu satisfacție faptul că întîlnirea celor doi prim-miniștri de lp Ankara, din luna aprilie a.c.. cu ocazia căreia s-a căzut de acord asupra unor măsuri concrete, a început deja să dea roade. A fost evocată, de asemenea, punerea în practică a proiectelor convenite la cea de-a V-a sesiune a Comisiei mixte economice româno- turce. Părțile au hotărit că trebuie tăcuți paș'i în vederea elaborării și concretizării de noi‘măsuri pentru dezvoltarea pe mai departe a cooperării economice dintre cele două țări, în această privință, părțile au pus accent pe necesitatea de a se găsi noi posibilități de cooperare în diferite domenii, cum sint : construcțiile de mașini, transporturile, economia forestieră, agricultura, turismul și in alte domenii, inclusiv cooperarea pe terțe piețe.Cele două părți au remarcat cu satisfacție creșterea continuă a volumului comerțului bilateral și dezvoltarea permanentă a cooperării economice între România și Turcia.încurajate de progresul relațiilor lor bilaterale, cele două părți au exprimat din nou hotărîrea lor de a lărgi și mai mult aria cooperării economice între cele două țări și au decis să se întreprindă toate măsurile necesare in acest scop.în acest spirit, ele consideră că trebuie întreprinse măsuri pentru creșterea și diversificarea schimburilor comerciale în scopul dublării lot în 1979 în comparație cu anul 1977 și și-au reafirmat voința de a dezvolta echilibrat schimburile lor comerciale.Reamintind hotărîrea lor anterioară de a întreprinde pași concreți pentru a accelera realizarea proiectelor de cooperare, cele două părți au trecut din nou în revistă diferitele posibilități de cooperare în domeniul științei, tehnologiei și cercetării științifice.Părțile s-au pronunțat pentru dezvoltarea în continuare a relațiilor culturale dintre cele două țări.A fost semnat un protocol privind cooperarea economică, industrială și tehnică, diversificarea schimburilor comerciale și în domeniul turismului.A fost semnat, de asemenea, un Acord de colaborare între Agenția română de presă „Agerpres" șl Agenția turcă de știri „Anadolu".Cele două părți au reafirmat convingerea lor potrivit căreia consolidarea încrederii pe calea întăririi relațiilor bilaterale între România și Turcia. în spiritul cordialității și prieteniei, servește cauzei păcii și contribuie la securitatea și cooperarea în regiune, în Europa și in lume.Trecind la analizarea situației internaționale. cele două părți au evidențiat necesitatea aplicării stricte și consecvente în raporturile dintre toate statele a principiilor de bază ale relațiilor intre state : respectarea independenței și suveranității naționale. integrității teritoriale, egalității depline in drepturi, neamestecului în

TURCIA,
convorbiriîn diverse domenii de activitate de interes comun, în folosul celor două țări și popoare, al cauzei păcii și colaborării în Balcani, în Europa, în întreaga lume.După încheierea convorbirilor. în

★construcție a rafinăriei de petrol din Anatolia Centrală, cu o capacitate a- nuală de prelucrare de 5 milioane tone țiței, care se realizează de specialiștii români în cooperare cu cei din Turcia.Vizitind secțiile de reformare catalitică și piroliză, oaspetele a remarcat gradul înalt de automatizare al acestor instalații, care asigură o mare productivitate și calități superioare produselor.în drum spre întreprinderea „1 Mai", oaspeții au străbătut municipiul Ploiești, prilej de a cunoaște modernele ansambluri de locuințe, care oferă o imagine a preocupării permanente a statului nostru pentru îmbunătățirea condițiilor de viață ale celor ce muncesc.

treburile Interne, cooperării șl avantajului reciproc, nefolosirii forței și amenințării cu forța. Ele au subliniat că numai pe temeiul acestor principii se pot realiza raporturi noi, de colaborare pașnică și egală între state, se pot asigura încrederea șl stabilitatea în viata internațională, pacea și progresul pe continentul european, în întreaga lume.Ele s-au pronunțat ferm pentru soluționarea tuturor diferendelor dintre state prin mijloace pașnice, pe calea tratativelor între părțile direct interesate. fără amestec din afară.Cele două părți sînt hotărfte să-și unească eforturile în scopul de a contribui la consolidarea destinderii, la dezarmare și la instaurarea unei noi ordini economice internaționale echitabile.Cele două părți, considerînd că destinderea este indivizibilă ca și pacea, au subliniat că ea trebuie să se afirme în toate părțile lumii și că toate statele, mari sau mici, trebuie să contribuie activ la înfăptuirea ei.Cele două părți apreciază importanta Conferinței pentru securitate și cooperare în Europa pentru întărirea păcii, securității și intensificarea cooperării pe continent Ele au subliniat importanța deplinei înfăptuiri a tuturor principiilor și prevederilor Actului final de către toți participanții la conferință. în ceea ce le privește, cele dpuă părți au reafirmat hotărîrea lor de a depune toate eforturile pentru a asigura aplicarea deplină a acestor principii și prevederi.Mehțibhînd faptul că rezultatele reuniunii de la Belgrad nu au fost pe măsura așteptărilor, cele două părți au subliniat necesitatea pregătirii temeinice a viitoarei reuniuni de la Madrid din 1980. Ele au subliniat că aceasta trebuie să răspundă așteptărilpr popoarelor prin adoptarea unor măsuri menite să asigure dinamizarea procesului de destindere, securitate și colaborare. în mod special prin adoptarea de măsuri concrete de dezarmare in Europa.Cele două părți au reafirmat profunda lor convingere privind necesitatea transformării Balcanilor intr-o zonă a păcii și cooperării, dezvoltării în continuare a relațiilor și contactelor bilaterale și multilaterale intre țările balcanice, promovării relațiilor de bună vecinătate, înțelegere și respect reciproc.Cele două părți s-au pronunțat în favoarea realizării de proiecte de Interes comun pentru statele balcanice în domeniile economic, tehnic, științific și cultural. Ele s-au pronunțat pentru organizarea de conferințe balcanice în diferite domenii de activitate.Cele două părți au exprimat îngrijorarea lor față de creșterea necontenită a cursei înarmărilor, evidențiind necesitatea stringentă de a se trece fără întîrziere, pînă nu este prea tîrziu. la adoptarea de măsuri practice și eficiente de oprire a cursei înarmărilor șl realizarea de progrese în eforturile vizind dezarmarea nucleară, dezarmarea generală și totală, sub un control internațional strict și eficace.Părțile au apreciat că sesiunea specială a Organizației Națiunilor Unite în problemele dezarmării, din luna iunie a.c., s-a încheiat cu anumite rezultate pozitive, în sensul că s-a creat un nou cadru organizatoric, mai corespunzător de dezbatere și soluționare a problemelor. Acum se Impune desfășurarea unei activități intense pentru aplicarea în viață a celor hotărîte de Organizația Națiunilor Unite și trecerea la o dezarmare reală.Apreciind legătura Indisolubilă dintre pace și dezvoltare, cele două părți au subliniat că in prezent una din problemele fundamentale ale societății omenești este lichidarea subdezvoltării, instaurarea unei noi ordini economice internaționale capabile să asigure relații de cooperare echitabilă între toate statele, pentru a stimula dezvoltarea mai rapidă a țărilor in curs de dezvoltare, progresul economic, tehnologic și social al

MINISTRU
BULENT ECEVIT 
lor oficialeprezenta celor doi prim-miniștri. Cornel Burtică, vlceprim-ministru al guvernului, ministrul comerțului exterior și cooperării economice internaționale, și Giindiiz Okciln, ministrul afacerilor externe, au semnat

★La întreprinderea „1 Mai", oaspeților li se prezintă date semnificative privind dezvoltarea actuală și în perspectivă a cunoscutei întreprinderi ploieștene. Apreciind realizările constructorilor de mașini ploieșteni, premierul turc s-a interesat de performanțele unor utilaje petroliere șl pentru industriile metalurgică și minieră care se realizează, de asemenea. aici. Se subliniază că performanțele instalațiilor de foraj fabricate aici au evoluat continuu, permi- țînd forajul unor sonde pînă la adîn- cimea de 10 000 metri. Ele sînt deja cunoscute în peste 30 de țări ale lumii, inclusiv în Turcia, unde au fost exportate pînă acum 20 de asemenea instalații.

întregii omeniri. Ele au declarat că sprijină pe deplin toate inițiativele îndreptate spre reducerea decalajelor dintre țările în curs de dezvoltare și cele dezvoltate. în legătură cu aceasta, ele au subliniat că Națiunile Unite reprezintă forumul cel mal potrivit pentru negocierea problemelor legate de instaurarea unei noi ordini economice internaționale. în această privință, un rol important îl va avea sesiunea specială din 1980 a Adunării Generale a O.N.U. consacrată noii ordini economice internaționale, care trebuie să stabilească principii, orientări și căi clare pentru atingerea acestui obiectiv.Cele două părți au procedat, de asemenea, la un larg schimb de vederi asupra diferitelor situații conflictuale din lume.Cele două părți s-au pronunțat în repetate rinduri și eu consecvență pentru soluționarea prin mijloace pașnice, pe calea tratativelor, a conflictului din Orientul Mijlociu, care să asigure retragerea Israelului din teritoriile arabe ocupate în urma războiului din 1967, soluționarea problemei poporului palestinian, recunoașterea dreptului său la autodeterminare, inclusiv crearea unui stat palestinian independent, respectarea integrității, securității și suveranității tuturor statelor din zonă.Ambele părți au subliniat necesitatea reglementării pașnice, pe calea negocierilor, fără amestec din afară, a tuturor problemelor existente între statele africane.Ele au reafiwnat sprijinul lor pentru dreptul inalienabil al poporului Zimbabwe la autodeterminare și pentru transferul puterii către majoritatea africană, ceea ce i-ar permite să-și făurească o viață liberă și independentă. De asemenea, au exprimat sprijinul lor pentru dreptul poporului din Namibia la independență și suveranitate națională. Au evidențiat necesitatea eliminării discriminării rasiale și a politicii de apartheid promovate de Africa de Sud.
Plecarea dDupă vizita oficială de trei zile Întreprinsă în țara noastră, la invitația președintelui Republicii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu, șl a primului ministru al guvernului român, Manea Mănescu, primul ministru al Republicii Turcia, Biilent Ecevit, împreună cu soția, Rahșan Ecevit, au părăsit Capitala, marți seara.Pe aeroportul Otopeni, unde erau arborate drapelele de stat ale celor două țări, oaspeții au fost conduși de Manea Mănescu, primul ministru al guvernului, cu soția. Maria Mănescu, Cornel Burtică, viceprim-ministru. 

Telegrame de ia bordul avionului

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste RomâniaExcelență, permiteți-mi să vă mulțumesc pentru amabila dumneavoastră ospitalitate oferită în timpul vizitei noastre în România. Sînt deosebit de mulțumit de convorbirile pe care le-am avut cu Excelența Voastră. Discuțiile au fost foarte rodnice și sînt încredințat că prietenia și cooperarea dintre cele două țări ale noastre vor continua să înregistreze noi progrese.Vă rog, domnule președinte, să acceptați cele mai bune urări de noi succese pentru dumneavoastră, de progres și prosperitate pentru poporul român prieten.Cu cele mai alese sentimente,

BULENT ecevit
Primul ministru al Turciei

Excelenței Sale Domnului MANEA MĂNESCU
Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste RomâniaPărăsind frumoasa dumneavoastră țară, am dori să vă exprimăm. 6oția mea și cu mine, dumneavoastră și doamnei Mănescu, cele mai sincere mulțumiri pentru primirea cordială pe care ne-ați rezervat-o. Vom păstra vie amintirea acestei vizite fructuoase. Vă dorim multă fericire și succes, precum și cele mai bune urări de progres continuu și prosperitate poporului român prieten.Cu stimă,

BULENT ECEVIT
Primul ministru al Turciei

Protocolul privind cooperarea economică, industrială și tehnică, diversificarea schimburilor comerciale și în domeniul turismului dintre Republica Socialistă România și Republica Turcia.
★Oaspeții asistă, apoi, la o demonstrație de ridicare și coborîre a unei instalații de foraj pentru adincimi pînă la 6 000 metri premiată cu Medalia de aur la numeroase competiții internaționale pentru înaltul ei nivel tehnic și randamentul pe care îl realizează.în încheiere, primul ministru Bulent Ecevlt și-a exprimat satisfacția pentru vizita întreprinsă in aceste întreprinderi ploieștene care participă la acțiunile de cooperare ale României cu Turcia și convingerea că această conlucrare va cunoaște pe viitor o dezvoltare și mai largă. în interesul și spre binele ambelor țări și popoare. (Agerpres)

Cele două părți au procedat la un schimb de vederi în problema Ciprului. Ele s-au pronunțat pentru reluarea negocierilor, in cel mai scurt timp posibil, între reprezentanții comunităților turco-cipriotă și greco- cipriotă, in scopul de a se ajunge, intr-un spirit pozitiv și constructiv, la o 'reglementare reciproc acceptabilă, pașnică și durabilă, în conformitate cu interesele celor două comunități.Cele două părți s-au pronunțat pentru creșterea rolului O.N.U. in rezolvarea problemelor care confruntă omenirea, in promovarea cooperării internaționale, menținerea păcii și edificarea securității în lume, avind în vedere faptul că O.N.U. oferă cel mai bun cadru internațional pentru o participare activă a tuturor statelor la rezolvarea acestor probleme. în acest scop, ele au căzut de acord să întărească cooperarea dintre cele două țări în cadrul Națiunilor Unite.Primul ministru turc s-a bucurat de o primire călduroasă si cordială, ceea ce reflectă relațiile tradiționale de prietenie și colaborare existente între România și Turcia.Cele două părți apreciază că vizita in România a primului ministru al Republicii Turcia, Biilent Ecevit, intilnirile și convorbirile care au avut loc cu acest prilej reprezintă o nouă contribuție la amplificarea posibilităților existente de colaborare fructuoasă in toate domeniile intre Republica Socialistă România si Republica Turcia, spre binele reciproc al popoarelor român și turc, pentru cauza păcii in Balcani, in Europa și în lume.Primul ministru al Republicii Turcia. Bulent Ecevit. a invitat pe primul ministru al guvernului român, Manea Mănescu. să efectueze o vizită oficială în Turcia.Invitația a fost acceptată cu plăcere. Data vizitei urmează să fie stabilită pe cale diplomatică.
in Capitalăministrul comerțului exterior și cooperării economice internaționale, Vasile Gliga, adjunct al ministrului afacerilor externe, Ion Șt. Ion, secretar al Consiliului de Miniștri, de alte persoane oficiale.Erau prezenți Vasile Alexandrescu, ambasadorul României la Ankara, și Nahit Ozgiir, ambasadorul Turciei la București, precum și membri ai Ambasadei Turciei.S-au intonat imnurile de stat ale Republicii Turcia și Republicii Socialiste România. O gardă militară a prezentat onorul. (Agerpres)

Tovarășul Cornel Burtică, viceprim- ministru, ministrul comerțului exterior și cooperării economice internaționale, a primit, marți, pe Anani Kuma Akakpo-Ahianyo, ministrul a- facerilor externe și cooperării al Republicii Togo, care face o vizită oficială în țara noastră.Cu acest prilej au fost discutate probleme privind dezvoltarea și a- dincirea colaborării și cooperării e- conomice in domenii de interes reciproc. lărgirea și diversificarea schimburilor comerciale dintre România și Togo.Ministrul togolez a avut în cursul zilei întrevederi cu membri ai conducerii Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, Consiliului Național pentru Știință și Tehnologie. Academiei de științe agricole și silvice.
★Marți dimineața au început la București convorbirile oficiale intre Ștefan Andrei, ministrul afacerilor externe al Republicii Socialiste România, și Anani Kuma Akakpo- Ahianyo, ministrul afacerilor externe și cooperării al Republicii Togo.A fost examinată evoljtția relații-

Cronicaîn perioada 12—14 noiembrie a vizitat România Roger Vaurs, director general al relațiilor culturale, științifice și tehnice din Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Franceze. Oaspetele a avut convorbiri de lucru la Mirtisterul Afacerilor Externe și Consiliul Culturii și Educației Socialiste, cu privire la dezvoltarea relațiilor româno-franceze în domeniile educației, științei și culturii. în scopul unei mai bune cunoașteri reciproce a creației celor două popoare, al creșterii contribuției la cauza păcii, securității și cooperării in Europa.Roger Vaurs a fost primit de Ștefan Andrei, ministrul Afacerilor Externe.La convorbiri și la primire a participat Pierre Cerles, ambasadorul Franței la București.
„Săptămina filmului olandez"Cu „Dragoste tăcută", creație cinematografică semnată de regizorul Rene van Nie, a inceput marți la cinematograful „Capitol" din București „Săptămina filmului olandez". Programul mai cuprinde lung-metrajele artistice „Stop cadru", „Un popor", „Cînd macii înfloresc din nou" și „Povestiri melancolice", filme cu tematică socială inspirate din actualitate. în cadrul spectacolului de gală au mai fost prezentate documentarele ..Un olandez în Delta Dunării" de Jan Wiegel și „Rinul își caută drumul spre mare" de Ion Bostan.Semnificația manifestării, locul a- cesteia in contextul relațiilor de colaborare culturală româno-olandeze au fost subliniate de criticul cinema
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Astă-seară, la Valencia, în campionatul
european de fotbal

ROMÂNIAAstă-seară Ia Valencia se va juca meciul de fotbal dintre echipele reprezentative ale României și Spaniei, din grupa a III-a a campionatului european interțări. ,Formațiile probabile ale celor două echipe reprezentative sint următoarele :ROMANIA : Coman-Zamflr, Ștefă- nescu, Sameș, Vigu-Romilă, Boloni, Iordănescu-Crișan, Georgescu, Ră- dulescu.
Grupele preliminare ale turneului 

olimpic de fotbalMADRID 14 (Agerpres). — în cadrul lucrărilor Comitetului executiv al F.I.F.A., care se desfășoară la Madrid. Comitetul pentru amatori al a- cestui for sportiv a stabilit modul de disputare a preliminariilor turneului olimpic de fotbal din 1980.La turneul final olimpic, care se va desfășura în orașele Moscova, Leningrad, Kiev și Minsk, vor participa 16 echipe (4 din Europa. 3 din Africa. 3 din Asia, 2 din America de Sud și 2 din zona America de Nord. Centrală și Caraibilor). Sînt calificate direct echipa campioană o- limpică și echipa țării gazdă, respectiv reprezentativele R.D. Germane și U.R.S.S.Pentru cele patru locuri rezervate Europei, echipele înscrise au fost repartizate (după criterii geografice) in patru grupe preliminare. Echipa României face parte din grupa I — alături de formațiile Poloniei. Ungariei. Cehoslovaciei și Bulgariei. în primul tur preliminar, echipa Româ
ÎN CÎTEVA RÎNDURI• întrunită la ZUrich, Comisia de apel a Uniunii europene de fotbal (U.E.F.A.) a confirmat suspendarea pe timp de doi ani (pină ia 8 noiembrie 1980), de Ia toate meciurile organizate de U.E.F.A., a jucătorului Juanito (Real Madrid), respingind astfel apelul introdus de federația spaniolă de specialitate.După cum s-a anunțat. Juanito a fost sancționat de Comisia de disciplină a U.E.F.A. pentru comportare 

lor bilaterale, evidențiindu-se posibilitățile existente pentru promovarea colaborării pe plan politic, s- conomic, cultural-științific si in alte domenii de activitate, in interesul reciproc al popoarelor român și togolez. al progresului și păcii.Au fost abordate, totodată, unele aspecte ale vieții internaționale actuale.Ministrul afacerilor externe a oferit. marți, un dineu în onoarea oaspetelui.
★în aceeași zi s-au desfășurat lucrările primei sesiuni a Comisiei mixte de cooperare româno-togoleză.Cu acest prilej, președinții celor două părți in comisie. Ștefan Andre.i și Anani Kuma Akakpo-Ahianyo, au subliniat dorința comună de a întreprinde acțiuni concrete pentru lărgirea și diversificarea relațiilor e- conomice. precum și a schimburilor comerciale dintre România și Togo.La lucrări participă Ion M. Nicolac, prim-adjunct a) ministrului comerțului exterior și cooperării e- conomice internaționale. Cornel Pacoste. adjunct al ministrului afacerilor externe. (Agerpres)

zileiMarți, la Oradea au început lucrările celei de-a IV-a ediții a simpozionului național cu tema „Muzeul contemporan — factor activ în realizarea educației socialiste a oamenilor muncii".
★La Academia Republicii Socialiste România s-a desfășurat marți simpozionul cu tema „Problema continuității și discontinuității din perspectiva antropologiei și etnologiei".
★Marți s-a Încheiat la Slobozia concursul pe teme de protecția muncii, ediția 1978, organizat sub egida Uniunii Generale a Sindicatelor din România. Uniunii Tineretului Comunist și Ministerului Muncii. Finala pe tară a desemnat câștigătoarele primelor șase locuri — echipajele județelor Brăila. Satu Mare. Gorj. Maramureș, Buzău și respectiv Bihor.

tografic Călin Căliman și de Joop de Vries, director adjunct al Departamentului cinematografiei din Ministerul Culturii din Olanda. La spectacol au luat parte reprezentanți ai Consiliului Culturii și Educației Socialiste. Ministerului Afacerilor Externe. un numeros public, precum și membrii delegației de cineaști olandezi aflați în țara noastră.Au fost prezenți Louis Jean Marie Bauwens, ambasadorul Olandei la București, șefi de misiuni diplomatice acreditați în țara noastră, alți membri ai corpului diplomatic.„Săptămina filmului olandez" se va desfășura între 17 și 22 noiembrie cu aceeași selecție de creații cinematografice și în orașul Brașov.(Agerpres)

- SPANIASPANIA : Miguel Angel-Carrete, Migueli, Asensi (Olmo), Marcelino- Del Bosque, Villar, Leal — Saura. Santillana, Heredia.Așa după cum s-a mai anunțat, meciul va fi arbitrat, de o brigadă olandeză, insă la centru. în locul lui C. Correr, care s-a îmbolnăvit, va oficia J. Kaiser.întîlnirea va incepe la ora 22 (ora României) și va fi transmisă direct de posturile noastre de radio și televiziune.

niei va întilni formația Ungariei, Iar Bulgaria va juca cu Cehoslovacia. E- chipele învingătoare. împreună cu selecționata Poloniei, calificată direct in turul II. vor disputa un turneu cu meciuri tur-retur. aiștlgătoarea urmind să obțină calificarea pentru turneul final olimpic.Iată programul meciurilor din celelalte trei grupe preliminare : grupa a II-a : Italia — Grecia : Turcia — Austria ; grupa a III-a : Olanda — Spania ; Israel — Belgia ; grupa a IV-a : Norvegia — Irlanda ; Finlanda — Dane.marca. Echipele Iugoslaviei (grupa a II-a). Franței (grupa a III-a) și R.F. Germania (grupa a IV-a) sint calificate direct in turul II.Toate meciurile preliminare se vor disputa în perioada l ianuarie 1979 — 30 aprilie 1980.La preliminariile turneului olimpic de fotbal participă in total 88 de echipe.
nesportivă în cursul jocului pe care echipa sa de club. Real Madrid, l-a susținut cu formația Grasshoppers Zurich in cadrul „Cupei campionilor europeni".• Campionatul de fotbal al U.R.S.S. a fost ciștigat la actuala ediție de echipa Dinamo Tbilisi, care a totalizat 42 de puncte din 30 de meciuri. Pe locurile următoare s-au clasat formațiile Dinamo Kiev — 38 puncte, Sahtior Donețk — 37 puncte și Dinamo Moscova — 36 puncte.

• TRANSMISIE „IN 
DIRECT" DE PE HIMA
LAYA Nu de mult 0 echi* pă de temerari alpiniști francezi, sub conducerea lui Paul Mazeaud, fost ministru al sporturilor, a escaladat vîrful Everest din lanțul munților Himalaya. In afară de virsta conducătorului expediției (Mazeaud are 50 de ani si este bunic), a- ceastă performanță sportivă nu ar prezenta totuși un aspect inedit ținind seama dc faptul că din 1953 — cînd a fost atins pentru prima oară în istoria alpinismului — Everestul a mai fost escaladat de încă 15 ori, în timp ce alte 32 de expediții au eșuat. Noutatea o constituie un alt fapt, și anume că ultima parte a dificilei ascensiuni a putut fi urmărită la radio și 

televiziune grație releului asigurat de satelitul francez de telecomunicații „Symphonie", O performanță tehnică aproape tot atît de spectaculoasă ca și transmiterea la televiziune a primilor pași ai omului pe Lună.
• ATOMUL ÎN 

SLUJBA ARTEI. Dintre numeroasele metode de restaurare a operelor de artă, cîș- tigă tot mai mult teren una de dată relativ recentă, denumită „nucleară". Aceasta constă in iradierea cu raze gama a obiectului respectiv. Avantajele procedeului sînt multiple : este a- plicabil unor materiale din cele mai diverse : operațiunea de restaurare durează puțin ; nici o părticică a obiectului nu ră- mîne netratată : nu sint necesare substanțe chimice, iar radioactivitatea este extrem de 

redusă. Procedeul a fost aplicat cu succes asupra mumiei faraonului Ramses al Il-lea. care fusese năpădită de diferite specii de ciuperci, larve de insecte, bacterii. Ea a fost adusă in urmă cu doi ani la Paris pentru o „cură de întinerire" cu radiații gama. Cu ajutorul co- baItului-60. radioactiv, au fost alungați vătămătorii, iar mumia s-a putut întoarce „refăcută" în muzeul din Cairo.
• ȘANSE SPORITE 

PENTRU TRANSPLAN
TURILE DE ORGANE. Este știut că una din marile dificultăți întîmpinate în cazul transplanturilor este reacția de respingere de către organismul primitor a organului străin. în efortul de a elimina această dificultate, medicul american

Thomas Starzel a pus la punct o nouă metodă, nemedicamen- toasă, care mărește sensibil receptivitatea organismului primitor. Ea se bazează pe funcția de apărare, exercitată de globulele albe care combat orice agent infecțios pătruns în corpul uman. Dar globulele albe reacționează în același fel și în cazul transplantării unui țesut organic străin, condamnînd la eșec intervenția chirurgicală. Or, metoda omului de știință american constă tocmai în îndepărtarea — desigur, strict temporară, întrucit lipsește organismul de apărare — a globulelor albe din sînge în momentul cînd încep să apară primele Indicii ale fenomenului de respingere.

• RAVAGIILE DRO
GURILOR. In armata S.U.A. un soldat din trei fumează marijuana. iar 7 la sută dintre militari folosesc adeseori droguri mai puternice. în marină. 40 la sută din militari consumă marijuana. Aceste date au fost comunicate de Pentagon ; dar o comisie specială a Congresului american este de părere că. în realitate, cifrele sînt mai mari. Un înalt funcționar al Departamentului apărării a recunoscut de altfel că este foarte probabil ca numai jumătate din numărul toxicomanilor din armată să ti fost identificați ca atare.

© DIAGNOSTIC PE 
BAZA SCRISULUI 2 Cercetarea textelor scrise de un bolnav permite diagnosticarea unor psihopatii grave — sint de părere oameni de știință de la clinica de boli mintale a Academiei de științe din Bialystok (Polonia). Ei au pornit de la considerentul că examinarea, pe bază de întrebări și răspunsuri, a paciențtlor care manifestă tulburări nevrotice nu oferă întotdeauna indicii suficiente despre gravitatea acestor tulburări ; în schimb, scrisul se dovedește a fi mult mai edificator.

® UNDE S-A CUL
TIVAT PENTRU PRIMA 
OARĂ OREZUL. Arhe°- logi indieni au descoperit re

cent. cu ocazia unor săpături efectuate la sud de orașul Allahabad, din statul Uttar- Pradeș (India) urmele unei localități vechi de șapte mii de ani și au constatat că locuitorii săi foloseau ca hrană orezul. După cum informează presa indiană, arheologii care au efectuat săpăturile cred că India poate fi socotită prima țară din lume unde oamenii au început să cultive orezuL Desigur, o simplă supoziție.
• FLOTA COMER

CIALĂ ...ÎN DERIVĂ.din sectorul navigației comerciale, care afectează de mai multă vreme țările occidentale, și-a pus o puternică amprentă asupra Suediei. în ultimii trei 

ani, tonajul flotei comerciale a acestei țări s-a redus de aproape două ori. fiecare al treilea marinar pierzindu-și locul de muncă. Suedia, care din punct de vedere al tonajului flotei comerciale s-a aflat in mod tradițional printre primele țări din lume. ocupă în momentul de fată abia locui al 14-lea în ierarhia mondială.
• PREISTORIE LA 

CERCUL POLAR. în *Pro' pierea orașului finlandez Rovaniemi. plasat la Cercul polar de nord, a fost făcută o descoperire arheologică extrem de rară pentru aceste latitudini : un mormînt datînd din perioada preistorică. Experții sînt de părere că au dat peste o parte a unei întregi necropole.
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„Este vital să se traducă în viață 
recomandările privind trecerea 

la acțiuni efective de dezarmare" 
Dezbaterile din Comitetul pentru problemele politice și de 

securitate al O.N.U.NAȚIUNILE UNITE — De la trimisul special : Comitetul pentru problemele politice și de securitate al Adunării Generale a O.N.U. continuă să discute ansamblul celor 15 puncte de pe ordinea de zi referitoare la diversele aspecte ale dezarmării. în cadrul dezbaterilor de luni a luat cuvîntul reprezentantul Sudanului, care a subliniat interesul popoarelor din Africa și Asia privind transformarea Oceanului Indian și a Orientului Mijlociu in zone ale păcii, libere de arme nucleare. Sudanul, a spus vorbitorul, sprijină toate inițiativele menite să ducă la înfăptuirea dezarmării generale și complete.Reprezentantul Qatarului a arătat că, în timp ce se discută despre dezarmare, producția de arme de distrugere în masă s-a accelerat. Este imperativ necesar — a spus el — să se făurească un sistem internațional care să pună capăt pentru totdeauna războiului și distrugerii și să ofere popoarelor posibilitatea de a-și clădi progresul economic și social. Vorbi

torul a cerut eliminarea tuturor armelor nucleare și a celorlalte arme de distrugere în masă.Președintele Comitetului ad-hoc pentru Oceanul Indian, B. Fernando (Sri Lanka), a prezentat un raport care cuprinde proiectul de rezoluție referitor la declararea Oceanului Indian ca zonă a păcii. De asemenea, Fereydoun Hoveyda (Iran) a prezentat raportul comitetului ad-hoc pentru conferința mondială asupra dezarmării.Reprezentantul Kuweitului a insistat asupra necesității de a se trece la măsuri concrete de dezarmare și, în primul rînd, de dezarmare nucleară.Reprezentantul Mexicului a introdus în numele mai multor țări un proiect de rezoluție privind traducerea în viață a recomandărilor sesiunii speciale a Adunării Generale consacrate dezarmării, în care se recomandă revitalizarea mecanismului de negocieri în acest domeniu vital aflat la dispoziția O.N.U.
ÎN CADRUL CONFERINȚEI DE LA PARIS

România reafirmă necesitatea creșterii rolului UNESCO»PARIS 14 (Agerpres). — în ultimele zile, Conferința generală UNESCO a continuat să examineze, în organele sale de lucru, o serie de puncte referitoare la programele de cooperare în domeniile științelor e- xacte și naturale, științelor sociale, culturii și comunicațiilor, rolului comisiilor naționale pentru UNESCO etc.Referindu-se la activitatea comisiilor naționale pentru UNESCO, reprezentantul român a subliniat in cadrul Comisiei pentru programe și cooperare că acțiunile organizate de acestea atit pe plan regional cit și pe plan internațional trebuie să fie dedicate, in special, examinării problemelor majore cu care sînt con

fruntate statele lumii și organizațiile internaționale, cum ar fi : căile și mijloacele de instaurare a noii ordini economice internaționale, informarea opiniei publice asupra pericolelor înarmării și a necesității trecerii la dezarmare, lupta împotriva colonialismului, rasismului și' politicii de apartheid etc. Delegatul român a relevat experiența și rezultatele comisiilor naționale din țările balcanice care. întrunindu-se a- nual. prin rotație, în țările din zonă, și-au adus c contribuție importantă la promovarea cooperării, bi și multilaterale între statele respective în domenii de interes comun. în primul rînd în cel al educației, științei și culturii, mediului înconjurător.
NEGOCIERILE TRIPARTITE DE LA WASHINGTONCAIRO 14 (Agerpres). — Președintele R.A, Egipt, Anwar El Sadat, a făcut presei o declarație în care a anunțat că vicepreședintele Husni Mubarak va pleca miercuri la Washington cu un mesaj către președintele S.U.A.. Jimmy Carter. După ce a arătat că în ultimele zile negocierile de pace egipteano-israelie- ne din capitala americană se află „intr-un moment de răscruce", șeful statului egiptean a reafirmat dorința țării sale de a se ajunge la o reglementare globală a problemei O- rientului Mijlociu. Președintele Sadat a declarat, totodată, că nu se pune problema suspendării negocierilor, adăugind că Butros Ghali, ministru interimar de externe, a fost convocat la Cairo pentru consultări, după care se va reîntoarce la Washington.Vicepreședintele Husni Mubarak a declarat, la rîndul său, agenției M.E.N., că, în cadrul întrevederii pe care o va avea la Washington cu președintele Jimmy Carter, va expune acestuia poziția Egiptului fată de evoluția și stadiul actual al convorbirilor egipteano-israeliene. ca și față de aspectele divergente dintre Egipt și Israel. El a precizat că misiunea sa la Washington nu este limitată în timp, adăugind, totodată, că nu se pune problema ridicării reprezentării egiptene la convorbirile de pace.WASHINGTON 14 (Agerpres) — într-un interviu acordat rețelei de televiziune americane P.B.S., președintele Jimmy Carter a lansat un apel Israelului și Egiptului să-și con

tinue negocierile de o manieră constructivă, apreciind că „dezacordurile actuale sînt relativ nesemnificative".WASHINGTON 14 (Agerpres). — George Sherman, purtătorul de cu- vint pentru negocierile tripartite de la Washington asupra tratatului de pace israeliano-egiptean, a declarat, marți, că tratativele continuă, reprezentanții egipteni și cei israelieni examinînd acum formula de compromis avansată de S.U.A., pentru a se ajunge la o poziție comună privind „relațiile care trebuie stabilite între cele două acorduri de la Camp David".TEL AVIV 14 (Agerpres). — într-un interviu acordat postului de radio israelian înaintea plecării sale din Washington spre Tel Aviv, pentru a participa la reuniunea extraordinară a guvernului israelian, Moshe Dayan, șeful delegației Israelului la negocierile tripartite de la Washington. a apreciat că „nimic nu stă in calea continuării tratativelor chiar dacii ar persista dezacordul asupra problemei legăturii dintre tratatul de pace israeliano-egiptean și negocierile asupra Cisiordaniei și Gâzei". „Chiar dacă după consultările care vor avea loc la Cairo și la Ierusalim nu se va ajunge la un acord asupra acestui punct, nimic nu se opune continuării negocierilor, care, de altfel, se desfășoară intr-o atmosferă excelentă", a adăugat Dayan,Moshe Dayan a precizat că. în afara problemei legăturii, rămîn încă in suspensie aspecte pe plan militar, ca și chestiunea petrolului din Sinai.

Vizita delegației parlamentare române 
in TanzaniaDAR ES SALAAM 14 (Agerpres). — Delegația parlamentară română, condusă de Vasile Vilcu, membru al Consiliului de Stat, care efectuează o vizită oficială In Republica Unită Tanzania, s-a întîlnit cu Adam Sapi Mkwawa, președintele Adunării Naționale tanzaniene.în cursul întrevederii s-a procedat la o informare reciprocă privind activitatea celor două parlamente, sub- liniindu-se necesitatea participării active a parlamentarilor români și tanzanieni la intensificarea colaborării multilaterale dintre cele două țări și

popoare, în spiritul înțelegerilor convenite cu ocazia întilnirilor dintre președinții Nicolae Ceaușescu și Julius K. Nyerere. în același timp, pornindu-se de la răspunderile care revin parlamentelor față de cauza păcii și securității internaționale, s-a relevat importanța unei mal strlnse colaborări în cadrul Uniunii Interparlamentare.La întrevedere a participat Alexandru Cristian Calomfirescu, ambasadorul Republicii Socialiste România în Tanzania.
Manifestări consacrate împlinirii 

a 60 de ani de la formarea 
statului național unitar românLA VALLETTA 14 (Agerpres). — Sub auspiciile Ministerului Culturii al Maltei, in capitala țării. La Valletta, a avut loc vernisajul unei expoziții de carte politică românească, manifestare consacrată celei de-a 60-a aniversări a formării statului național unitar român. Operele, tipărite în diferite limbi, ale președintelui Republicii Socialiste România,

Nicolae Ceaușescu, ocupă un Ioc de frunte în standurile expoziției.Cu același prilej, a fost deschisă și o expoziție de fotografii înfăți- șînd realitățile de astăzi ale României socialiste. A fost prezentat un film documentar despre comorile de artă românești.Au luat parte ministrul culturii, Agatha Barbara, membri al parlamentului, oameni de cultură și artă.

S. u. A.

„întreaga populație 

va trebui să facă 
sacrificii" 

SUBLINIAZĂ ȘEFUL 
EXECUTIVULUI AMERICANWASHINGTON 14 (Agerpres) — Adresîndu-se luni la Washington unei asistențe formate din circa o mie de funcționari superiori, Jimmy Carter, președintele S.U.A., a reafirmat că „nu intenționează să eșueze în lupta contra inflației". In acest context, șeful executivului american a reamintit că întreaga populație va trebui să facă sacrificii, astfel incit să poată fi respectate foarte strictele măsuri bugetare. Pe de altă parte, președintele Carter a evocat o serie de fapte reflectînd fraudele și corupția ce se manifestă în viața publică americană și a lansat, de asemenea, un apel la încetarea risipirii resurselor în diferite domenii.

SA SE PUNĂ CAPĂT PHEGĂTIRILOR 
AGRESIVE ALE RASIȘTILOR

SUD-AFRICANI ÎMPOTRIVA ANGOLEII

Consultări pentru formarea noului guvern portughezLISABONA 14 (Agerpres). — Carlos Mota Pinto, însărcinat cu formarea noului guvern portughez, și-a început consultările separate cu reprezentanții principalelor partide reprezentate in Adunarea Republicii. Astfel, relevă agenția A.N.O.P.. Pinto a primit succesiv delegațiile partidelor socialist, social-democrat și Centrul Democratic și Social cărora le-a prezentat un proiect de program șl lista viitorului cabinet.Agenția citată relevă că Partidul

Socialist șl Centrul Democratic și Social și-au reafirmat dorința de a sprijini în parlament noul cabinet. Partidul Social-Democrat — care continuă să se pronunțe in favoarea organizării de alegeri generale anticipate — a exprimat îndoieli în ce privește șansele de succes ale viitorului guvern.Carlos Mota Pinto urmează să aibă consultări cu delegațiile Partidului Comunist și Uniunii Democratice Populare.
Alegeri legislative în BraziliaBRASILIA 14 (Agerpres). — în Brazilia a luat sfîrșit campania e- lectorală consacrată alegerilor parlamentare de miercuri, cînd vor fi desemnați membrii unei treimi din Senat (22) și membrii Camerei Depu- taților și ai Adunărilor Legislative ale celor 22 de state care compun Republica Federativă a Braziliei. Vor participa la scrutin 47 milioane de alegători, din cei aproximativ 115 milioane de locuitori ai țării. Pe lis

tele electorale sînt înscriși aproximativ 4 000 de candidați, reprezen- tînd partidul de guvernămînt. Alianța Renovatoare Națională, și partidul de opoziție admis legal. Mișcarea Democratică Braziliană.Rezultatele oficiale definitive ale scrutinului vor fi făcute cunoscute în termen de 30 de zile de la data desfășurării efective a operațiunilor electorale de votare.

BELGIA

Adoptarea proiectului privind 
reforma constituțională

• Parlamentul a fost dizol
vat • Noi alegeri, la 17 de

cembrieBRUXELLES 14 (Agerpres). — Parlamentul belgian a fost dizolvat marți, după ce în prealabil a adoptat proiectul guvernamental privind reforma constituțională, a anunțat președintele Camerei Reprezentanților, Edmond Leburton. Proiectul guvernamental, care a primit anterior aprobarea Senatului, prevede modificarea actualei Constituții în sensul de a consfinți transformarea Belgiei într-o federație avînd trei regiuni : Flandra, Vallonia și Bruxelles, care să dispună de o largă autonomie în cadrul unui stat unitar și sub un guvern federal.Totodată, s-a hotărît organizarea de alegeri legislative pentru 17 decembrie.

Puternică opoziție a maselor populare 
din R.F.G. față de neonazism

Luni s-a deschis la Koln procesul foștilor ofițeri SS Martin Patz și Karl Misling, acuzați de a fi ordonat, la 3 și 4 august 1944, executarea a cel puțin 500 dc deținuți polonezi din închisoarea germană din Varșovia, Mokotow. Se așteaptă ca în cursul procesului, care va dura un an, să fie audiați aproximativ 100 de martori. Totodată, mișcarea din R.F.G. împotriva prescrierii in 1979 a crimelor comise de naziști se împletește cu acțiunile împotriva diverselor forme de manifestare a neonazismului.In fotografie : Demonstrație la .Hamburg împotriva neonazismului
ÎNSEMNĂRI de călătorie din r. s. f. iugoslavia

mărturii ale unei trainice prietenii

Primul Congres 
al comuniștilor haitieni 
Tovarășul Jacques Dorclllen 
a fost ales secretar general 

al P.U.C.H.PORT AU PRINCE 14 (Agerpres). — După cum informează agenția T.A.S.S., recent a avut loc primul Congres al Partidului Unit al Comuniștilor Haitieni. Congresul a dezbătut și aprobat raportul de activitate, statutul partidului și alte documente programatice.Congresul a ales Comitetul Central șl alte organe de conducere. în funcția de secretar general al Partidului Unit al Comuniștilor Haitieni a fost ales Jacques Dorcilien.

Din sudul continentului african sosesc, în ultimele zile, noi știri de natură să trezească Îngrijorarea opiniei publice din țara noastră, ca și din lumea întreagă. Astfel, președintele Angolei, Agostinho Neto, in cuvîntarea rostită cu prilejul celei de-a treia aniversări a cuceririi independenței acestei țări, s-a referit pe larg la actele de agresiune puse la cale de Republica Sud-Africană, precizînd că „regimul de la Preto
ria, ațițat de puterile occidentale, 
dorește să implice Angola Intr-un 
război permanent, nedeclarat". Con
cretizând aceste declarații, un comunicat al Ministerului Apărării al R. P. Angola a precizat că „regimul 
rasist sud-african pregătește o agre
siune împotriva Angolei" și a dezvăluit că planurile rasiștilor vizează distrugerea celor mai importante obiective economice situate nu numai în zonele sudice, învecinate cu R.S.A., dar și din capitala țării, Luanda, in vederea dezechilibrării economiei angoleze. După cum s-a arătat la o conferință de presă ținută de reprezentantul angolez Ia O.N.U., circa 22 000 militari sud- africani, dislocați în Namibia ocupată, au fost masați la granița cu Angola în vederea lansării unor atacuri Împotriva acestei țări. Trupele sud-africane au și recurs la provocări armate, soldate cu morțl și răniți.Toate acestea sînt acte de o deosebită gravitate care contravin în mod flagrant dreptului și legalității internaționale, cerințelor unor relații pașnice între țări suverane — acte pe care țara noastră, alături de opinia publică mondială — le dezaprobă și le condamnă cu toată fermitatea.Desigur, planurile de agresiune ale rasiștilor de la Pretoria tind în primul rînd să torpileze eforturile care au loc în prezent în vederea soluționării problemei Namibiei, să asigure menținerea ocupației asupra acestui teritoriu, deținut în mod ilegal și abuziv. Acestea sînt insă încercări zadarnice ; nici manevrele diplomatice ale rasiștilor de la Pretoria, sprijinite din afară, nici actele de forță nu vor putea împiedica pînă la urmă victoria luptei drepte pe care poporul namibian, sub conducerea S.W.A.P.O. (Organizația Poporului din Africa de Sud-Vest), o duce cu tot mai multă hotărîre pentru libertate și indepen-

dență, pentru afirmarea dreptului său sacru de a-și hotărî singur soarta.în același timp, pregătirile de intervenție militară ale R.S.A. în Angola — ca de altfel și actele agresive ale regimului rhodesian împotriva Zambiei, Mozambicului și a altor state africane din „prima linie" — pun în evidență, o dată mai mult, rolul de avanpost militar și vîrf de lance, conferit regimurilor rasiste din Africa australă de cercurile imperialiste, colonialiste și neo- colonialiste, in planurile lor de a împiedica eforturile popoarelor africane spre consolidarea independenței naționale prin asigurarea independenței economice, de a frîna dezvoltarea lor liberă pe calea progresului economic și social. O asemenea politică nu poate decît să complice și să alimenteze conflictele existente pe continentul african, să genereze altele noi, să sporească încordarea în zonele respective, favo- rizînd terenul pentru noi imixtiuni și intervenții străine și să pericliteze astfel pacea și securitatea mondială. Tocmai de aceea, revine opiniei publice, forțelor antiimperia- liste democratice și progresiste, tuturor popoarelor lumii, să ia poziție fermă împotriva actelor agresive ale rasiștilor, împotriva oricăror manifestări ale politicii de dominație și forță, de a face totul pentru a sprijini cauza dreaptă a popoarelor Africii.Poporul nostru, animat de puternice sentimente de simpatie și solidaritate față de lupta popoarelor africane, ca șl a popoarelor de pretutindeni, pentru libertate și independență, condamnă cu hotărîre acțiunile provocatoare ale regimului rasist sud-african, politica sa de discriminare rasială și de apartheid, pregătirile în vederea unor intervenții militare împotriva țărilor vecine. în spiritul poziției sale consecvente, reafirmată și cu prilejul recentelor întîlniri ale tovarășului Nicolae Ceaușescu cu reprezentanți ai mișcărilor de eliberare și ai statelor independente din Africa, România socialistă va acorda, și de aici înainte, întregul său sprijin luptei drepte a popoarelor din Africa australă, de pe întregul continent, pentru lichidarea definitivă a vestigiilor colonialismului și rasismului, pentru triumful cauzei libertății în Africa și în lumea întreagă.
Tarile africane îsi exprima solidaritatea 

fată de
9NAȚIUNILE UNITE 14 (Agerpres). — Grupul țărilor africane din cadrul O.N.U. a adresat tuturor statelor apelul de a-și manifesta solidaritatea și sprijinul față de Angola, în situația în care această țară a- fricană este în prezent „amenințată de o concentrare militară masivă și provocatoare la frontiera sa meridională. in Namibia". Comunicatul de presă care conține acest apel rele-

Angolavă că mașina militară rasistă a Republicii Sud-Africane amenință întreaga populație și toate localitățile din sudul Angolei. Arătînd că grupul țărilor africane consideră primejdia ce amenință Angola drept o sfidare la adresa întregului continent african, comunicatul apreciază, totodată, că de comportarea ostilă a R.S.A. se fac vinovate și acele țări care prin atitudinea lor au încurajat-o.

agențiile de presă transmit:

Acoperit cu mantia aurie 
a toamnei. Belgradul își dezvăluie, poate mai mult ca in oricare alt anotimp, liniile arhitectonice care-i conturează personalitatea de mare metropolă așezată la confluența a două cursuri de apă — Dunărea și Sava. Despre Novi Beograd, cartierul ridicat pe terenul cîndva mlăștinos de pe partea stingă a Savei, nu se mai vorbește de mult ca despre o așezare nouă. El se integrează organic vechiului oraș, de care îl a- propie tot mai mult podurile ce leagă cele două maluri ale rîului. Dintre numeroasele obiective ridicate în Belgradul nou se detașează Centrul „Sava", complex cu funcții multiple, care a găzduit reuniunea general-europea- nă consacrată continuării eforturilor pentru realizarea obiectivelor securității și cooperării pe continent. Centrul „Sava" s-a îmbogățit în acest an cu o sală de congrese nouă, unde s-au desfășurat în vară lucrările Congresului al XI-lea al Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia, în imediata apropiere se ridică acum un modern hotel, „Sava-Intercontinental“. în același timp, in partea veche a orașului — denumire convențională, deoarece și aceasta se reînnoiește necontenit cu moderne cartiere de locuințe si edificii social-culturale — avansează cu fiecare zi lucrările de construire a noului nod de cale ferată ce se va afla în întregime in subteran, accesul trenurilor urmind să se facă prin tuneluri din mai multe direcții, care ulterior vor fi folosite și pentru transportul urban, pre- figurind de fapt viitorul metrou.

Prin tradiție, acest anotimp este totodată un anotimp de intensă activitate politică, determinată de faptul că se apropie de sfîrșit încă un an de muncă și eforturi creatoare. Intense dezbateri se desfășoară în aceste zile în forul legislativ suprem al țării, în alte organe și organizații federale și republicane, care analizează rezultatele obținute în creșterea potențialului economic al tării. Totodată, se schițează planul de dezvoltare pentru anul viitor și se pregătește planul pentru perioada următorului cincinal, în conformitate cu o- rientările Congresului al XI-lea al U.C.I. Din tabloul prezentat de presa iugoslavă se desprind o serie de aprecieri pozitive cu privire la bilanțul anului economic. Astfel, se constată că obiectivele fixate în planul de dezvoltare pe acest an (creșterea producției pe ansamblul economiei cu 7 la sută) au fost atinse, ceea ce asigură în continuare o dezvoltare dinamică și e- chilibrată în toate domeniile. în elaborarea proiectelor de dezvoltare pentru cincinalul ce va incepe in 1980 se pornește de la o bază materială tot mai solidă. în ultimii trei ani, economia iugoslavă a înregistrat o creștere susținută, continuîndu-se, totodată, ritmul înalt atins in anii precedenți de producția industrială.O altă preocupare constantă mai ales în această perioadă de bilanț și de prefigurare a viitorului an economic o constituie sporirea ponderii Iugoslaviei în circuitul internațional de bunuri materiale, ex

tinderea relațiilor cu alte state ale lumii. în aceste preocupări, un loc important revine colaborării cu România, colaborare care capătă o amploare tot mai mare și se diversifică tor mai mult. O dovadă grăitoare a rodniciei acestei colaborări o constituie sistemul hidroenergetic și de navigație de la Porțile de Fier, operă de mare importanță economică și, totodată, politică ce definește în modul cel mai elocvent stadiul înalt al relațiilor dintre popoarele României

și Iugoslaviei, legata prin tradițiile luminoase ale luptei comune duse veacuri de-a rîndul pentru libertate și neatîrnare și înfrățite astăzi în munca pentru zidirea unei vieți noi. socialiste.Despre aceste relații de rodnică conlucrare am înregistrat la Belgrad cuvinte de caldă apreciere. „In toată perioada construcției și ulterior in timpul exploatării sistemului hidroenergetic și de navigație Porțile de Fier a existat și există o colaborare și o

Profiluri în Novi Beograd

coordonare perfectă între cele două părți", a relevat, în cursul unei discuții, Jiva Topalov, directorul general al întreprinderii pentru exploatarea sistemului Porțile de Fier. El a ținut să precizeze că, dacă ar veni cineva neavizat, nici nu ar putea sesiza că este vorba de un obiectiv ce aparține a două țări, atit este de strînsă colaborarea specialiștilor români și iugoslavi. „Dunărea nu mai este doar frontieră între cele două țări — a subliniat interlocutorul — ea a devenit un punct de unire între popoarele român și iugoslave, iar podul de peste fluviu are valoare de simbol — el este un adevărat pod al prieteniei și înțelegerii".Factori de răspundere ai vieții politice și economice ne-au relatat că există o vie preocupare pentru a asigura, în strînsă conlucrare cu partea română, condițiile optime în vederea realizării obiectivelor definite cu ocazia întîlni- rilor dintre tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășul Iosip Broz Tito, pentru întărirea și amplificarea continuă a relațiilor româno-iugoslave.Se impune relevat în a- cest sens interesul deosebit cu care a fost primită aici știrea despre apropiata în- tilnire dintre tovarășii Nicolae Ceaușescu și Iosip Broz Tito, opinia publică din Iugoslavia nutrind, ca și poporul român, convingerea fermă că noua vizită prietenească și noile convorbiri la nivel înalt vor da un puternic impuls colaborării frățești, multilaterale dintre țările noastre.
Simion MORCOVESCU

Primire la Sofia. Todor Jlv- kov, prim-secretar al C.C. al P.C. Bulgar, președintele Consiliului de Stat al R.P. Bulgaria, l-a primit pe Andrei Kirilenko, membru al Biroului Politic, secretar al C.C. al P.C.U.S. Au fost abordate probleme privind dezvoltarea și adincirea relațiilor dintre cele două partide și țări, anunță agențiile T.A.S.S. și B.T.A.
Dezvoltarea relațiilor ce- 

hoslovaco-japoneze. Gustav Husak, secretar general al C.C. al P.C. din Cehoslovacia, l-a primit, la 14 noiembrie pe ministrul de externe al Japoniei, Sunao Sonoda, care se află în vizită oficială la Praga. în cursul convorbirii au fost abordate probleme privind dezvoltarea relațiilor dintre cele două țări, ca și unele aspecte ale situației internaționale. S-a subliniat, in acest cadru, viabilitatea extinderii relațiilor între state cu orînduiri sociale diferite.
In vizită la Washington, a sosit regele Hassan al II-lea al Marocului. După cum a declarat purtătorul de cuvînt al Casei Albe, în cursul convorbirilor între suveranul marocan și președintele Carter vor fi abordate aspecte ale relațiilor bilaterale, probleme privind nordul continentului african și Orientul Mijlociu, precum și alte probleme de interes comun.
întrevedere sovieto-polo- 

nezd La Krem^n a avut loc marți o întîlnire între Aleksei Kosîghin, președintele Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., și Piotr Jaroszewicz, președintele Consiliului de Miniștri al R.P. Polone, care a făcut o escală la Moscova în drum spre Japonia. Cu acest prilej, informează agenția T.A.S.S., au fost abordate probleme ale extinderii relațiilor dintre cele două țări, precum și aspecte ale situației internaționale actuale.
Guvernele R.D.P. Laos 

și Thailandei au semnat-13 Vientiane, un document vizînd sporirea traficului peste Fluviul Mekong — care constituie o bună parte din granița lor comună — astfel incit acest curs de apă să devină „o cale navigabilă a păcii" — transmite a- genția China Nouă, reluînd o informație oficială laoțiană.
Negocieri. La 14 noiembrie, laGeneva a avut Ioc o nouă întîlnireîntre delegațiile U.R.S.S., S.U.A. și Marii Britanii. în cadrul negocierilor privind elaborarea unui tratat vizînd încetarea generală și totală a experiențelor cu arme nucleare — informează agenția T.A.S.S.

Primul ministru al Turciei, Bulent Ecevit, va efectua în perioada 13—15 decembrie o vizită oficială în Norvegia, la invitația premierului Odvar Nordli, s-a anunțat, marți, la Ankara.
PREMIUL O.I.Z. PE 1978 
DECERNAT CONSILIULUI 

ZIARIȘTILOR 
DIN ROMANIA

Prezidiul Organizației Interna
ționale a Ziariștilor a hotărît, 
in cadrul ședinței sale desfășu
rate in Mexic, să decerneze Con
siliului ziariștilor din Republi
ca Socialistă România premiul 
internațional al O.I.Z. pe anul 
1978, pentru contribuția adusă la 
activitatea generală desfășurată 
de O.I.Z., in mod special in do
meniul profesional.

Atac asupra unui sediu 
al P.C. Francez. AsuPra sediului organizației din Marsilia a Partidului Comunist Francez a fost comis un atac în urma căruia au fost rănite cinci persoane, dintre care una grav. Persoane neidentificate au aruncat o bombă prin fereastra clădirii, în timp ce în sediu rostea o cuvîntare depu

tatul comunist Georges Lazzarino. Ulterior, atacul a fost revendicat de un grup extremist de dreapta care se autointitulează „Delta" și care a mai comis asemenea acte teroriste.
Rezultatele alegerilor din 

Albania. AEentia A.T.A. a transmis comunicatul Comisiei Centrale asupra rezultatelor alegerilor de de- putați în Adunarea Populară a R.P.S. Albania, desfășurate la 12 noiembrie a.c. Pe listele electorale au fost înscriși 1 436 289 alegători, participarea la vot fiind de 99,99 la sută. Candidații Frontului Democratic al R.P.S. Albania au primit voturi favorabile in proporție de 100 la sută.
„Condiția femeii munci

toare de azi în Europa" este tema seminarului care a început Ia Budapesta. Participă delegații ale organizațiilor democratice de femei din țări europene, printre care și din România. Organizată sub auspiciile Federației Internaționale a Femeilor Democrate și Federației Sindicale Mondiale, întilnirea de la Budapesta va prilejui un schimb de opinii asupra situației femeii muncitoare pe continentul nostru, precum și asupra unor probleme actuale ale mișcării internaționale a femeilor.

Spectrul 
inflației 

în țările 
occidentale 

„Cuțu, cuțu, stal |os I" 
Comentariu grafic al 
ziarului „International 
Herald Tribune" pe 
marginea accentuării 
spiralei inflaționiste 
in țările occidentale
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