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0 CORELAȚIE FUNDAMENTALĂ 
evidențiată de proiectul Legii privind formarea, planificarea, 

destinația și vărsarea beneficiilorZiarele au publicat, ieri, proiectul Legii privind formarea, planificarea, destinația și vărsarea beneficiilor. Este un nou și important proiect de lege, care, potrivit practicii profund democratice caracteristice societății noastre socialiste, este supus dezbaterii publice, oferind tuturor oamenilor muncii — în calitatea lor de proprietari, producători și beneficiari — posibilitatea să-și spună părerea, să facă propuneri concrete pentru îmbunătățirea prevederilor sale, ur- mînd ca, după ce va fi definitivat, proiectul să fie supus spre adoptare Marii Adunări Naționale.Prevederile noului proiect de lege se inscriu in preocupările consecvente ale partidului nostru, ale secretarului său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, pentru perfecționarea conducerii și planificării economico-fi- nanciarc, pentru adincirea autocon- ducerii muncitorești și autogestiunii, in lumina botăririlor adoptate de Plenara C.C. al P.C.R. din 22—23 martie a.c. Se cuvine relevat, în a- cest sens, că ansamblul măsurilor stabilite de partidul nostru cu privire la perfecționarea autoconducerii șl autogestiunii economico-financiare răspunde unor necesități obiective. Accentuarea laturilor calitative ale întregii activități economice, transformarea acumulărilor cantitative într-o calitate nouă, superioară — ca cerință fundamentală a dezvoltării economiei românești stabilită de Conferința Națională a partidului — impun perfecționarea continuă a conducerii și planificării economice atît la nivel microeconomic, cit și macroeconomic. Cu atît mai stringentă este această necesitate cu cit, așa cum s-a arătat, mecanismul economico-finan- ciar nu a ținut pasul cu cadrul larg democratic dezvoltat și perfecțidnat în ultimii ani.In esență, autoconducerea șl auto- 

gestiunca — ca principii fundamentale de conducere, organizare și funcționare a întreprinderilor — presupun ca fiecare colectiv de oameni ai muncii, exercitîndu-și atribuțiile cc decurg din calitatea lor de proprietari și producători, să poarte răspunderea directă pentru gospodărirea judicioasă a mijloacelor și bunurilor ce le-au fost încredințate de societate pentru administrare, spre a produce mai mult, la un nivel tehnic și calitativ mai ridicat și cu o înaltă eficiență economică. Toate acestea cu scopul bine cunoscut de a-și acoperi toate cheltuielile din veniturile proprii și de a obține beneficii cit mai mari, aducindu-și o contribuție tot mai însemnată la creșterea venitului național, a avuției societății. Aceasta este, de fapt, esența-esențelor autoconducerii și autogestiunii muncitorești, aceasta este, de fapt, chintesența prevederilor proiectului Legii privind formarea, planificarea, destinația și vărsarea beneficiilor, menită să contribuie la întregirea cadrului juridic și organizatoric pentru aplicarea noului mecanism economico- financiar, în lumina înaltelor exigente formulate de conducerea partidului.Este cunoscut că rezultatele muncii desfășurate de colectivul fiecărei unități economice, modul în care sînt gospodărite fondurile. în care sînt reduse. cheltuielile materiale și crește productivitatea muncii, eforturile depuse pentru sporirea continuă a valorii nou create se exprimă în mod sintetic în beneficiul obținut. Devine limpede că beneficiul caracterizează în modul cel mai expresiv e- ficicnța activității colectivelor de oameni ai muncii, spiritul lor gospodăresc. răspunderea cu caro folosesț fondurile încredințate de societate — Parte din avuția națională, a noastră, a tuturor. Iată de ce, în cadrul 

măsurilor de perfecționare a mecanismului economico-tinanciar se prevede creșterea roiului și importanței beneficiului în infăptuirea autogestiunii economico-financiare și cointeresarea colectiveior de oameni ai muncii in ridicarea eficientei întregii activități productive.Proiectul de lege relevă cu pregnanță. prin conținutul prevederilor sale, legătura indisolubilă, de atitea ori subliniată de partidul nostru, dintre rezultatele, eficiența de ansamblu a activității economice și creșterea bunăstării poporului, faptul că numai pe baza extinderii și modernizării forțelor de producție și a creșterii venitului național devine posibilă adoptarea de noi măsuri menite să asigure ridicarea nivelului de trai al oamenilor muncii. In acest sens, proiectul de lege subliniază că beneficiul reprezintă resursa de bază atît pentru formarea fondului de dezvoltare economico-socială. cît și a fondului de consum. Cu alte cuvinte. reflectă rolul sporit al beneficiului ca pirghie economico-financiară de bază pentru stimularea activității economice și ca sursă principală pentru asigurarea dezvoltării economiei naționale și ridicarea continuă a nivelului de trai al întregului popor.Iată de ce, pretutindeni, în fiecare Întreprindere trebuie să se acționeze stăruitor pentru desfășurarea întregii activități sub imperativul obținerii, pentru fiecare leu cheltuit, a unui volum cit mai mare de pro- dueție-inarfă și a unor beneficii sporite. Direcțiile practice de acțiune sînt numeroase. în funcție de specificul activității fiecărei întreprinderi, de experiența acumulată de fiecare colectiv, de cap<eitatea mobilizatoare a organizațiilor de partid și a consiliilor oamenilor muncii. Astfel, fie că este vorba de creșterea pro

ducției nete la 1 000 lei fonduri fixe, reducerea sistematică a consumurilor specifice, valorificarea superioară a resurselor materiale, creșterea calității produselor, promovarea susținută a progresului tehnic, înnoirea și modernizarea producției, folosirea rațională a forței de muncă, dimensionarea Ia strictul necesar a cheltuielilor administrativ-gospodârești, instaurarea unui regim strict de economii in toate domeniile, pretutindeni, în fiecare unitate economică trebuie să se acționeze cu hotărîre pentru ca asemenea resurse de creștere a beneficiilor să fie intens și permanent valorificate.Cu toată claritatea trebuie să se înțeleagă că numai prin creșterea rentabilității, a beneficiilor, ca rezultat al unei activități economice e- ficiente și al bunei gospodăriri a mijloacelor materiale și bănești, se asigură fiecărei unități posibilitatea de a restitui fondurile primite de la societate și de a contribui la dezvoltarea generală a societății, de a-și crea resursele necesare constituirii fondurilor proprii pentru autofinanțare. precum și pentru acoperirea cheltuielilor destinate unor nevoi sociale, in cadrul programului general de creștere a nivelului de trai, stabilit de partid. Fie și numai cu titlu de exemplu să amintim, în acest sens, că, potrivit hotăririlor adoptate de Plenara din martie a C.C. al P.C.R., a fost legiferat sistemul participării la beneficii a oamenilor muncii și acordarea acestora a unor drepturi din fondul social în raport cu contribuția fiecăruia la rezultatele obținute de fiecare unitate. în a- cest fel. veniturile ce le Obțin oamenii muncii sin^ legate direct nu nu-
Viorel SĂLĂGEAN
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Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, a primit, miercuri după-amiază, pe Anani Kuma Akakpo-Ahianyo, ministrul a- facerilor externe și cooperării al Republicii Togo, care se află in vizită oficială în țara noastră.La primire a luat parte tovarășul Ștefan Andrei, membru supleant al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., ministrul afacerilor externe.Ministrul togolez a exprimat întreaga gratitudine pentru onoarea de a fi primit și a înminat tovarășului Nicolae Ceaușescu un mesaj de prietenie din .partea președintelui Uniunii Poporului Togolez, președintele Republicii Togo, general Gnassingbe Eyadema,Tovarășul Nicolae Ceaușescu a mulțumit pentru mesaj și a rugat pe oaspete să transmită președintelui Uniunii Poporului Togolez. președintele Republicii Togo, generalul Gnassingbe Eyadema, un salut călduros și cele mai bune urări, iar poporului togolez fericire și prosperitate.
LAJ4IDROCENTRALA „PORȚILE DE FI.ER-II*

Construcția digului-batardou 
a intrat în etapa finalăDigul-batardou care va separa. în albia Dunării, incinta destinată construcției centralelor electrice și a barajului deversor, obiective componente ale Sistemului hidroenergetic și de navigație „Porțile de Fier-II", a. intgaVm etapă filială de eîectfțiH. Luirid măsuri eficiente pentru folosirea cu indici superiori a mașinilor și utilajelor de excavat și transport, 

în cadrul întrevederii au fost e- vocate cu satisfacție bunele relații de prietenie și colaborare statornicite între țările și partidele noastre. De ambele părți a fost expțjmată dorința comună de a promova o coope- .'.rare mai largă între România și Togo pe plan politic, economic, cultural, științific și in alte domenii de activitate, in interesul celor două popoare, aT cauzei progresului și păcii. Evi- dențiindu-se bunele rezultate ale primei sesiuni a Comisiei mixte de cooperare economică și tehnică româno- togoleze desfășurate la București, s-a arătat că transpunerea în practică a înțelegerilor la care s-a ajuns va impulsiona puternic diversificarea schimburilor comerciale, cooperarea în producție și, în general, relațiile dintre România și Togo pe baza interesului și avantajului reciproc. De asemenea, a fost scoasă în relief însemnătatea întăririi conlucrării pe plan internațional dintre cele două țări în folosul cauzei păcii, securității și înțelegerii între națiuni.Au fost abordate, totodată, aspecte ale vieții politice internaționale actuale. în acest cadru s-a subliniat importanta instaurării în relațiile din

a instalațiilor și agregatelor, constructorii au reușit să realizeze, pînă în prezent, mai mult de 90 la sută din lungimea digului. Rezultate asemănătoare au fost înregistrate și la alte obiectivg, Ca atare, valoarea totală a lucrărilor _ executate suphr' *’ mentar de la începutul anului pe acest mare șantier depășește 12 milioane lei. (Agerpres)

tre state a unor raporturi noi, bazate pe principiile deplinei egalități in drepturi, respectării independenței și suveranității naționale, neamestecului in treburile interne și avantajului reciproc, renunțării la forță și amenințarea cu forța. A fosi reliefată necesitatea ca problemele litigioase ivite pe continentul african să fie rezolvate pe cale pașnică de către înseși statele africane, fără nici un amestec din afară.în timpul convorbirii a fost evidențiată însemnătatea întăririi conlucrării dintre țările in curs de dezvoltare, țările nealiniate, dintre toate statele care se pronunță pentru o politică independentă, pentru dezvoltare economică și socială de sine stătătoare, pentru pace, securitate și înțelegere internațională. în acest cadru, s-a subliniat necesitatea găsirii căilor de intensificare a colaborării dintre țările în curs de dezvoltare și a eforturilor îndreptate în direcția lichidării subdezvoltării, făuririi unei noi ordini economice mondiale și, îndeosebi, a pregătirii sesiunii speciale a Adunării Generale a O.N.U. din 1980.întrevederea s-a desfășurat într-o atmosferă cordială.
IN ZIARUL DE AZI:
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Combinatul siderurgic Galați: RECORDURI DE PRODUCȚIE 
LA LAMINORUL DE BENZI LA CALDColectivul laminorului de benzi la cald, de pe platforma Combinatului siderurgic Galați, a înregistrat zilele trecute un valoros record de producție : realizarea într-o singură zi a unei cantități de 10 323 tone bandă laminată. în această lună s-a mai înregistrat, de asemenea, de mai multe ori, depășirea nivelului zilnic de 10 000 tone, concomitent cu obținerea unui nivel constant de producție în ultimele luni de circa 9 500 tone bandă laminată pe zi. față de o producție fluctuantă de 7 500-9 000 tone pe zi, cît se realiza la începutul acestui an. Intre măsurile ce au

dus Ia obținerea acestor rezultate se numără : reducerea numărului de sorto-tipo-dimensiuni de bandă și de sleburi — ceea ce a dus la simplificarea tehnologiei de laminare — întocmirea unor programe tehnologice mai judicioase. întărirea disciplinei tehnologice și de producție, respectarea graficelor de reparații curente, schimbarea la timp a cilindrilor etc. în obținerea recordurilor amintite s-au evidențiat schimburile conduse de inginerii Ion Radu șl Constantin Mihăescu, maiștrii D. Ivanov, Sava Burdușa, laminatorii Ion Anghel, Vasile Petrilă ș.a. (Dan Plăeșu).
GIND Șl FAPTA DE COMUNIST

Sentimentul temeinicieiAtunci cînd îl Întrebi pe tovarășul Nicolae Huțu, directorul întreprinderii timișorene de mase plastice și încălțăminte „Victoria", despre creația tehnico- științifică în cadrul colectivului pe care il conduce, iți răspunde, simplu, firesc, prin- tr-un nume : Adrian Banu, secretarul organizației de bază din secția accesorii metalice. Un nume căruia ii ■conferă semnificația- unui simbol, unei întruchipări individuale a trăsăturilor ce definesc profilul spiritual al întregului colectiv.Nu prea înalt de statură. dar vînjos, bine clădit. Adrian Banu degajă, de la primele cuvinte pe care le schimbi cu .el, sentimentul temeiniciei. Sentiment pe care il confirmă din plin faptele și înfăptuirile sale.— Esențial la tovarășul Banu — ne spune unul dintre cei ce lucrează, de mulți ani, cot la cot cu el. muncitorul comunist Andrei Rozsas, secretar adjunct al comitetului de partid din întreprindere — e faptul că transformă fiecare realizare tehnică într-o adevărată „școală" nu numai a măiestriei profesionale, ci și a eticii muncitorești. Să mă explic : atunci cînd a realizat una dintre cele mai recente inovații ale sale, mașina de debavurat corpuri de iluminat, care înlocuiește trei strun

guri, tovarășul Banu a strîns în jurul său un grup de tineri cu care a rezolvat, rînd pe rînd, toate problemele și dificultățile pe care le presupune o asemenea înfăptuire. Ș-a constituit astfel ceea ce s-ar putea numi o adevărată „forță de șoc a inteligențelor". Că tinerii respectivi și-au

îmbogățit mult, în cursul acestei acțiuni, bagajul de cunoștințe tehnico-profesionale, nu incape nici o îndoială. Mai important insă mi se pare faptul că, pe parcurs, acești tineri au înțeles și și-au însușit anumite cerințe specifice profilului moral al omului înaintat al societății noastre. Nu e in- timplător, bunăoară, faptul că unul dintre colaboratorii săi Ia a- ceastă lucrare, utecis- tul Nicolae Galdău, a fost primit nu de mult in rindul membrilor de partid, iar alții sînt socotiți astăzi piloni de nădejde ai colectivului. „Lecția" noului are, cum se vede, efecte pozitive nu nu

mai în tehnică, ci șl in climatul etic al colectivului...— Pentru mine — ține să adauge tinărul membru de partid Sorin Drencea. creator al unui dispozitiv ingenios de injectare a maselor plastice prin trei „cuiburi" — tovarășul Adrian Banu reprezintă sinteza cea mai firească între secretarul de partid, care acționează pentru Îndeplinirea hotărită a sarcinilor profesionale și obștești, și omul tehnicii înaintate, care vădește receptivitate lă tot ce e nou și luptă pentru răspîndirea pasiunii noului. îndeosebi în rindurile tinerilor...Oare ce s-ar mai putea adăuga la a- ceasta ? Că tovarășul Banu este un fervent colecționar de cărți tehnice ? Că își consacră nu o dată orele de odihnă studierii unor probleme științifice ce par îndepărtate de domeniul activității sale profesionale, dar care, potrivit spuselor sale, „iți deschid orizonturi noi, te fac să vezi din- tr-un unghi nou ce ai de făcut în meseria ta" ? Poate că cel mai grăitor adevăr cu privire la acest om și la semnificația etică a eforturilor sale l-a rostit el însuși cînd a spus : „Făurind noul în tehnică, ne făurim și pe noi înșine ca oameni".
Victor 
BiRLADEANU

Desen de T. ISPAS

Oradea — un oraș în plinâ dezvoltare, înnoire și modernizare. Noile sale ansambluri arhitectonice se integrează armonios în tradiția urbanistică a cetății Foto : E. Dichiseanu

iKk.wr

Spunem, axiomatic, că Partidul Comunist Român, prin politica sa creatoare de mari valori materiale și spirituale, intrunește virtuțile și îndeplinește visele înaintașilor, ale celor de la Unirea cea mare și, mai departe, din 1848, din fostele răscoale țărănești pină la izvoarele atestării noastre istorice, din urmă cu 2050 de ani, de sub sceptrul lui Burebista. Si e firesc ca fericiții supraviețuitori ai unor acte istorice de răscruce, cum a fost cel al Unirii, să-și găsească în tiparele realităților contemporane traiectoria lungă și anevoioasă a viselor lor.Dar nu numai visul, ci și urmașii dintr-un amplu arbore genealogic al unio- niștilor sint implicați astăzi în coordonatele socialiste ale țării, în industrie, agricultură, cultură, sînt fiii, nepoții și strănepoții sulelor de mii de anonimi care au semnat și și-au trimis crainici pentru actul Unirii cu țara.Platforma industrială o- râdeană, relativ tînără, construită în mare parte în ultimele trei cincinale, adună acești urmași din rindurile muncitorilor orădeni și polarizează tinerele generații ale satelor apropiate, crescînd nu numai capacitatea demografică a orașului (de fapt a orașelor), ci și forța lor economică și socială. Ziceam a orașelor pentru că, în vechiul regim. Bihorul număra numai trei
Beiușul. La ele se adaugăorașe : Oradea și. cu duioasă îngăduință, Salonta și

astăzi orașele Dr. Petru Groza, Nucet, Vașcău. Aleșd, Marghita și se vor adăuga, in curînd, altele ; prin noua sistematizare și chiar prin actuala configurație edilitară, majoritatea satelor, alcătuite din vile, par orășele sau mici stațiuni climaterice.Bihorul cuprinde astăzi

tie princeps pe țară, producția de alumină și că prin ajutorul lor muncitoresc s-a deschis cea de-a doua ediție a aluminei, la Tulcea ; că au cea mai mare Cimentărie din țară, că de Ia „înfrățirea" exportă mașini-unelte în țări cu tradiție îndelungată in a- ceastă branșă, că trimit

După o experiență și o dăruire in muncă de peste trei decenii, portretul bihoreanului de astăzi s-a schimbat structural. Intr-un județ cu o economie atît de diversificată și de dinamica apare nu specialistul izolat, ci specialiștii ca fenomen de masă, cu Însușiri politehnice, capabili săbihor: Brațe și inimi 
strîns înfrățite

de Alexandru ANDRiȚOIUaproape întreaga gamă a componentelor economiei naționale, de la industria extractivă la produsul de mare finețe, exportîndu-și mărfurile în peste 60 de țări, intr-o anvergură cu mult mai mare decît o visaseră oamenii Unirii pină și in ceasurile lor de euforie utopică. Nu este vorba aici, desigur, de un tablou paradisiac al județului. Ca pe toate vetrele patriei, bihorenii își cunosc, lucizi, succesele și lipsurile, așa cum se cuvine comuniștilor. Dar mîndria lor nu poate fi zăgăzuită atunci cînd știu că au avut, în edi-

mobilă stil in țări care au născut mobila stil ; că au o tînără industrie extractivă de țiței, că au o zonă agrară vestită, cu trei Eroi ai Muncii Socialiste de reputație republicană, și că a- cestor multe unități economice li se circumscriu o viață socială armonioasă, o cultură bogată și sănătoasă și că economia, viața socială și cultura și-o gospodăresc liberi și egali, oameni ai muncii români, maghiari și de alte naționalități, înfrățiți sub același steag, în numele aceluiași crez comunist

se adapteze repede noilor linii tehnologice și uneori noilor industrii, cum este cea de' aluminiu, cea chimică sau cea de piese auto pentru tot ce umblă pe roți în țara asta. De unde și marele număr de inventatori și inovatori colectivi. Metalurgul este stăpîn peste sistemul de automatizare (Ia „Alumina" sînt hale in care muncesc numai cite 10—15 oameni, supraveghind aparatele), muncitorul chimist are cunoștințe inginerești și este stăpîn peste formule, desăvîrșin-

du-se la cursuri de specializare, constructorul este și iscusit restaurator pe o vatră cu vestite monumente arhitectonice, în întreprin' deri de stat sau cooperative se produc mobilă stil, cristale, blănuri, obiecte de marmură, covoare, sinteze chimice. La rindul său, țăranul devine meșterul pă- minturilor fecunde in procesul de irigare, de baraje (cel de la Leșu, dincolo de funcționalitate este și o operă de artă), de chimizare.'de obținere a unor soiuri noi de cereale (la Mădăras, Salonta, Valea lui Mihai) și rase de animale (la Palota. la Tinea etc.), plus cohorta de sere cu atmosfera lor de laborator și farmacie, încălzite. Ia Oradea, cu apa termală.în această sferă diversificată se înscrie și viata culturală tot mai bogată, înflorirea generală a științei, invățămintului și artei — bunuri aparținind deopotrivă cetățenilor de toate naționalitățile. Un institut superior, licee industriale,, economice, agricole, pedagogice, artistice, sportive. Două ziare, „Crișana" și „Făklya", și o revistă, „Familia", sint însoțite de publicații ale Institutului de învățămint superior, ale liceelor. ale Muzeului Țării Crișurilor. In Oradea funcționează o școală populară de artă, o universitate populară. Cenacluri și cercuri literare punctează simetric harta Bihorului. Un teatru dramatic și unul de păpuși, cu cite două
(Continuare In pag. a Il-a)

VEȘTI DIN TARĂ
• In sprijinul creației 

tehnice de masă. Sub esida Festivalului național „Cîntarea României", la Sibiu se desfășoară cea de-a Vl-a sesiune anuală interjudețeană de comunicări tehnico- științifice pentru tineret, manifestare la care iau parte inventatori și inovatori din 15 județe. Cu acest prilej s-au expus 60 de invenții și inovații care vor fi aplicate in producție. Schimbul de experiență este menit să contribuie la stimularea potențialului de creativitate tehnică a tinerilor din întreprinderi și instituții. (Nicolae Brujan).
® Muzeu în lăcaș nou. Muzeul de științe naturale din Galați a fost redeschis intr-un nou local, situat in bd. Republicii 91. Muzeul are o expoziție permanentă intitulată „Ornito-fauna din sud-estul Moldovei". Instituția are in patrimoniu circa 36 000 exponate de botanică, entomologie, ihtiologie, ornitologie. Muzeul și-a propus, totodată, să întrețină o strinsă legătură cu școlile, acestea puțind să-și desfășoare aici lecțiile de specialitate. (Dan Plăeșu).
• Acțiuni de autoull* 

|ai*g. Acțiunile de autoutilare întreprinse in acest an de colectivele unităților industriale argeșene s-au soldat cu realizarea, prin forțe proprii, a unor instalații, agregate, mașini, dispozitive și piese de schimb, a căror valoare totală depășește 90 milioane lei. In atelierele secției specializate a întreprinderii de autoturisme din Pitești, spre exemplu, au fost finalizate numeroase utilaje cu un grad sporit de complexitate tehnică.
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însemnări din județul

BIHOR
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-PENTRU TOII, IN LIMBA MRTEBNA

BIZUBLTnBE INOIISTRinifl 
flCCEIIRflTfl

• RITMUL MEDIU ANUAL DE 
CREȘTERE A PRODUCȚIEI INDUS
TRIALE A JUDEȚULUI BIHOR a fost, 
între anii 1965—1977, de 13,8 la 
sută, superior mediei pe fora. Dez
voltarea cea mai dinamică, în 
aceeași perioadă, au cunoscut-o 
producfia de energie electrică și de 
metale neferoase cu un ritm de 26 
la sută și, respectiv, 17,5 la sută ;

• Ponderea județului în producția 
globală industrială a țării este de 
2,4 la sută, iar în cea agricolă de 3,5 
la sută ;

• Județul realizează întreaga 
producție de bauxită a țării, situîn- 
du-se pe locul al doilea la producția 
de lignit, încălțăminte și confecții, 
pe locul al treilea la mașini-unelte 
pentru prelucrarea metalelor prin aș-

chiere, lacuri și vopsele, pe locul al 
cincilea la producția de zahăr.
• Industria bihoreana realizează, 

astăzi, în numai 13 zile, întreaga 
producție a anului 1938 ;
• între anii 1966 si 1977, FON

DURILE DE INVESTIȚII alocate pen
tru construirea de noi obiective eco
nomice, precum și pentru dezvol
tarea și modernizarea celor existente 
însumează 24,5 MILIARDE LEI ; în 
acest cincinal, volumul investițiilor 
este cu 64 la sută mai mare decît cel 
din cincinalul anterior;
• 90 DE CAPACITĂȚI NOI IN

DUSTRIALE Șl AGROZOOTEHNICE 
vor intra în funcțiune în perioada 
1976—1980 ;
• BIHORUL va realiza în 1980 o 

producție industrială de PESTE 
22 MILIARDE LEI, cu peste 50 LA 
SUTĂ MAI MULT decît în anul 1975.

• Rețeaua de învățămînt a județului Bihor 
cuprinde 478 unități preșcolare, din care 97 cu 
limba de predare maghiară, iar 6 cu limba de 
predare slovacă. învățămîntul primar și gim
nazial se desfășoară in 548 de școli, din care 
113 unități și secții cu limba de predare 
maghiară și 18 cu limba de predare slovacă, 
în județ funcționează 22 licee, între care 10 
unități și secții maghiare și o secție slovacă.
• Rețeaua cultural-artistică cuprinde 435 

cămine culturale, 8 case de cultură, 183 cine
matografe, 674 biblioteci ;
• în județul Bihor funcționează Teatrul de 

stat cu secții în limbile română și maghiară, 
o filarmonică, un teatru de păpuși, cu secții 
în limbile română și maghiară ;

• Teatrul de stat din Oradea a prezentat, 
în ultimii cinci ani, 2112 spectacole în limba 
română și 1 023 spectacole în limba ma
ghiară ; au fost prezentate în aceeași peri
oadă 70 de premiere — cîte 35 pentru fiecare 
secție ;
• în perioada amintită, cele două colective 

artistice au obținut „Marele Premiu" în cadrul 
„Săptămînii teatrului scurt", organizată la O- 
radea, premiul I la „Gala recitalurilor" de la 
Bacău, patru premii pentru interpretare, cîte 
un premiu pentru regie și pentru cel mai bun 
spectacol, la alte concursuri artistice ;

O Filarmonica de stat din Oradea este dis
tinsă cu ORDINUL „MERITUL CULTURAL" 
CLASA I.

Brațe si inimi strîns înfrâfite
(Urmare din pag. I)

In trecut, mult râmas în urmâ pe planul dezvoltâril 
economice, ca atitea alte zone ale României bur- 
ghezo-moșierești, județul Bihor a dobindit, în anii so
cialismului, un puternic și modern profil industrial.

CONDIȚII SUPERiBflRE
OE
$1 VIATA

• Puternica dezvoltare economică 
a județului a determinat mutații pro
funde în structura populației active, 
în perioada 1965—1977, NUMĂRUL 
PERSONALULUI MUNCITOR DIN 
INDUSTRIE S-A DUBLAT, în timp ce 
numărul celor ocupați în agricultură 
S-A REDUS LA JUMĂTATE -,

• Corespunzător creșterii produc
ției de bunuri de consum și a puterii 
de cumpărare a populației, volumul 
desfacerilor de mărfuri prin comerțul 
socialist a sporit, în aceeași perioa
dă, de 2,5 ori ;

• Peste 25 000 APARTAMENTE și 
18 900 CASE NOI au fost construite 
în ultimii 12 ani;

• între 1965 și 1977, numărul poli
clinicilor a sporit de la 8 la 17, 
iar numărul paturilor în unitățile spi
talicești de la 4787 la 6 500. Astăzi 
un medic revine la circa 650 locui
tori ;

• Numărul satelor electrificate, 
aflate în continuă dezvoltare și mo
dernizare, a ajuns acum la 423 — 
din totalul de 435 ale județului — 
față de 210 cîte erau electrificate în 
urmă cu 12 ani.

Pe scena 
Festivalului 
„CÎNTAREA 
ROMÂNIEI"

secții, în limbile română și maghiară, o filarmonică, nenumărate formații de a- matori, cu succese de primă mină în țară si peste hotare, cuprind ca într-o plasă de ’ aur activitatea spirituală mereu mai bogată. mai profundă a județului.Toate aceste prezențe masive și eficace in viața materială și spirituală a patriei sînt argumente vii ale mutațiilor in conștiință pe care le-a creat și impulsionat politica partidului nostru comunist. îndeosebi în ultimul deceniu și jumătate, ale participării entuziaste a tuturor oamenilor muncii bihoreni, români, maghiari și de alte naționalități, alături de în

treaga țară, la înfăptuirea Programului partidului. A- cum, cînd sărbătorim șase decenii de la Unire și remarcăm adevărul istoric că visele unioniștilor sînt abia astăzi înfăptuite așa cum se cuvine, realitatea cea mai pregnantă este tocmai realizarea egalității în drepturi a tuturor cetățenilor, pe temelia asigurării condițiilor de participare plenară, nestînjenită, la opera comună a construcției economice, sociale, culturale.Nici o pretenție de panoramă, de date, - de concluzii solemne în acest articol, ce se vrea doar un poem didactic al unor adevăruri mult mai frumoase decit le-a încercat autorul său. Dar eu cunosc cit suflet, cîte nopți albe, cîtă energie depun prietenii mei

activiștii — oameni ai muncii și ei — alături de tovarășii din rîndurile cărora au pornit și în mijlocul cărora își desfășoară activitatea, pentru ca în marea întrecere între județele patriei și între ei înșiși să pună cît mai multă lumină și — de ce nu ? — cît mai multă faimă pe pămîntul pe care viețuiesc. Efort comunist pe care ei îl închină. acum, celor 60 de ani de la Unire, ca pe un prinos modest, de la margine de țară — în măreția simplității lor.Ce va aduce viitorul? Intr-un județ în care volumul investițiilor, măsurat în miliarde, a crescut de la cifra 7,7 în cincinalul 1966- 1970 la 18,7 în cel dintre 1976-1980, se poate visa frumos. Statul nu Inves

tește miliarde acolo unde ele nu dau rod. Spre fericirea noastră și in tendința de a dezvolta armonios toate zonele țării, investițiile dau rod pretutindeni. Deci și în Bihor. Pe de o parte. Pe de alta, armonizarea dezvoltării tuturor zonelor țării nu presupune așteptarea și deci stagnarea unor județe economice mai Înaintate pină la dezvoltarea similară a celorlalte, ci — dimpotrivă — un proces continuu de creștere, de la bine spre măi bine, de la mult spre și mai mult, sub parafa de lumină a calității. Putem deci visa, cu orizontul mintii și-al inimii larg deschise. dezvoltarea impetuoasă de mîine a meleagurilor mele natale, ca și a întregii țări.

în acest an. în localitățile județului Olt sînt prevăzute a se construi 3 856 apartamente, din care 1 545 numai în orașul Slatina. Trebuie subliniat de la bun început faptul că pe șantiere se înregistrează mari restanțe. în cele 10 luni din acest an nu s-au dat in folosință decit 1209 apartamente, ceea ce înseamnă abia 30 la sută diii planul anuaL Care sînt cauzele unei asemeneți stări de lucruri ? întrebarea am adresat-o tovarășului Constantin Popescu, directorul întreprinderii județene de construcții montaj, care ne-a răspuns : ..Situația predării apartamentelor „Ia cheie" este, intr-adevăr. necorespunzătoare. Dar să știți că au fost multe cauze obiective “.Pentru argumentarea afirmației sale, tovarășul director ne-a arătat o notă cu genericul : „Probleme deosebite ce au influențat negativ nereali- zările de plan la I.J.C.M. Olt“. Care stnt aceste „probleme deosebite" ?Lipsa de pregătire a frontului de lucru pentru acest an de către beneficiari. neasigurarea cu întreg necesarul de forță de muncă, nerealizarea volumului de transport de către I.T.A. ; neasigurarea cu materiale de construcții și instalații conform contractelor încheiate. Intr-adevăr, cea mai mare parte dintre acestea sînt cauze reale care au influențat negativ procesul de producție. întreprin- ierea de transporturi auto Olt a asigurat doar 58 la sută din capacitatea prevăzută. Dar camioanele prezente pe șantiere nu și-au realizat planul zilnic decît în proporție de 43 la sută. într-una din zilele trecute, de exemplu, din 150 de mijloace mecanice, I.T.A. a asigurat doar 30 de basculante. Lipsa mijloacelor de transport influențează, desigur, nega
tiv buna desfășurare a lucrărilor

construcțiilor de locuințe. In aceeași zi, în multe puncte de lucru, Îndeosebi la șantierele nr. 1 și nr. 4 din Slatina, nu se făcea aprovizionarea cu mortar din lipsa cimentului. La acest produs se înregistrează o restanță de la fabrica din Tg. Jiu de

își etalează talentul, măiestria artistică, optimismul
formații artistice românești ...formații artistice maghiare

• Pe scena actualei ediții a Festivalu
lui national „Cîntarea României", ÎN 
BIHOR ACTIVEAZĂ 1910 FORMAȚII 
CULTURAL-ARTISTICE de diferite ge
nuri, din care 248 MAGHIARE și 12 
SLOVACE ;
• Artiști amatori bihoreni au prezen

tat pînă acum în cadrul acestei gran

dioase manifestări aproape 6 300 SPEC
TACOLE ;
• La prima ediție a festivalului au fost 

cucerite 21 DE PREMII, dintre care 18 de 
către artiștii amatori. Printre laureați se 
numără ansamblurile „Bihorul" și al Ca
sei pionierilor din Oradea, corul cămi
nului cultural din Săcuieni — cu reperto

riu în limbile română și maghiară — co
lectivul de oameni ai muncii de la între
prinderea „Muncitorul" din Beiuș, bri
gada artistică a clubului „Solidaritatea" 
Oradea, artiștii amatori Nica Tănase, 
Szabo Alexandru, Ion Toda (vioară cu 
goarnă), Maria Sîdea (muzică populară) 
și Balia Serina (muzică cultă).

Grupaj realizat de C. ANTONESCU și Al. PETI

ducerii I.J.C.M. se duce lipsă de spirit autocritic.Ce se întreprinde acum, concret, pentru impulsionarea lucrărilor și recuperarea restanțelor ? Din discuțiile cu conducerea întreprinderii, cu maiștri, șefi de lot și de șantiere am
CONSTRUCȚIILE DE LOCUINȚE IN JUDEȚUL OLT

la sfîrsitul anului nu se numără
5

măsurile adoptate, 
ci apartamentele date în folosință!

4 000 tone. Totodată, întreprinderea de materiale de construcții Călărași înregistrează o „datorie" de circa 2 000 mc panouri mari pentru locuințele din județul Olt, iar I.S.P.S. Buzău — 200 tone plase de sirmă sudate necesare confecționării panourilor mari. Sint, cum spuneam, cauze o- biective, reale, care au influențat negativ construcția de locuințe în localitățile județului Olt. Dar ne așteptam să găsim în nota cu „probleme speciale" sau In explicațiile directorului întreprinderii și deficientele proprii. Din păcate, la „etajul" con*

desprins ideea că există forțe și posibilități pentru mărirea ritmului de lucru pe șantierele de locuințe din Slatina și din celelalte orașe ale județului Olt. Au fost întreprinse și cîteva acțiuni : Pentru completarea deficitului de forță de muncă, delegați ai întreprinderii se ocupă acum de recrutarea de zidari, zugravi, mozaicari. montatori etc. Peste cîteva zile va fi pusă în funcțiune stația proprie de sortare a agregatelor cu o capacitate de 50 000 mc pe an. De asemenea, pentru mărirea capacității de producție la poligonul de prefabricate, elevi de la liceul de construc

ții din Slatina s-au constituit intr-o echipă a tineretului.Pentru urgentarea lucrărilor de finisaj și rezolvarea operativă a unor probleme ce se ridică pe șantiere au fost numiți, dintre membrii conducerii întreprinderii, responsabili pe fiecare bloc. De notat că la Slatina și membrii comitetului executiv al consiliului popular orășenesc au în primire cîte un bloc. Sînt, de asemenea, comandamente care analizează și stabilesc noi măsuri pentru impulsionarea lucrărilor. Secretarul comitetului de partid al întreprinderii, tovarășul Anghel Rusu, ne-a vorbit și de alte măsuri, cum ar fi specializarea unor echipe pe domenii de lucrări, întărirea ordinii și disciplinei. Respectarea măsurilor stabilite, asigurarea ritmică cu ciment și alte materiale de construcție vor duce, fără îndoială, la darea in folosință pînă la sfîrșitul anului a cel puțin 1 800 de apartamente, care se află in stadiu avansat.de construcție.în legătură cu sprijinul beneficiarilor, trebuie arătat că din 185 400 ore muncă patriotică planificată a. se executa pe primele nouă luni ale anului s-au realizat numai 13 292 ore/om, ceea ce este foarte puțin față de posibilități. Așadar, sint măsuri numeroase stabilite la fiecare șantier, la fiecare punct de lucru. Dar, așa cum sugera secretarul comitetului de partid, „nu de măsuri ducem lipsă, ci de... aplicarea lor".Totodată, ar ti necesară o analiză amănunțită din partea consiliului popular județean, îndeosebi in ce privește marea fluctuație de cadre de specialiști la întreprinderea de construcții montaj. întreprindere care ti este direct subordonată.
Emilian ROUĂ
corespondentul „Scînteii"

ImpolitețeMai întîi te vezi obligat să faci un salt de aproape un metru, bacă nu-1 faci, atunci trebuie să-ți speli noroiul de pe încălțăminte (cînd nu plouă prea tare). Ca să nu mal vorbim de faptul că. pe cealaltă parte ocolitoare, va trebui să te angajezi intr-un adevărat slalom printre mormanele de nisip sau moloz. Oricum, ținta rămîne aceeași : culoarul din față. Nu-i nevoie să mai deschizi ușa. Uzată fiind, ușa nici n-ar mai putea să fie vreodată închisă. Și apoi, chiar dacă s-ar putea închide, tot n-ar folosi la nimic. Și aceasta. întrucit din fostele geamuri au mai rămas doar cîteva cioburi. Odată intrat aici, in acest culoar-antica- meră, intervine șansa : dacă nu mai așteaptă cineva (dar cînd nu așteaptă ?), atunci e posibil să ajungi tn adevăratul birou. Dacă mal așteaptă și alții, poți găsi o preocupare să-ți „omori” timpul. De pildă, să „ad-

/n... ratemiri" pereții din jur, peste care varul n-a mai trecut de multișor. Dacă, totuși, te plictisești, poți apela la „vinzătoarea" din preajma ușii etern deschise, pentru a-ți cumpăra de un leu semințe de dovleac sau de floarea- soarelui. La alegere. Si uite așa. trece timpul. Timp lung, mai ales dacă ai „norocul" ca tocmai atunci celor doi funcționari dinăuntru să le vină și cîte o „cunoștință".Și acum, adresa unde zilnic se intîlnesc cele relatate : Biroul pentru contractarea mărfurilor In rate din municipiul Botoșani. Unitate care, odată cu înlesnirea procurării mărfurilor in rate, oferă cumpărătorilor (pe toată durata, de la intrare și pină la Ieșirea din incinta sa) și altceva tot tn... rate : lipsă de respect față de oameni.
Silvestri A1LENEI 
corespondentul 
„Scînteii"

In depozite - da, 
in unele piețe — ba!Tqamna ’78 a fost in județul Prahova bogată în legume și fructe. întreprinderea județeană de legume și fructe a în- silozat pentru iarnă cantități mai mari decît cele planificate. La Ploiești, în hala centrală a orașului, găsești din abundentă legume și fructe. La fel și la magazinul C.L.P. nr. 1, aflat tot in centrul orașului. Dar pe măsură ce mergi spre marginea orașului, abundenta de legume și fructe și, mai ales, calitatea acestora scad văzînd cu ochii. Aceeași constatare și în alte orașe ale județului. în piața din Slănic Prahova (responsabil, Gheorghe Popescu), magazinul „A- grocoop" n-avea decît un lacăt mare la ușă. Același lucru și la centrul de lingă complexul turistic al salinei vechi. La Văleni de Munte, situația se schimbă. Găsești o bogăție de legume. între care castraveți de seră și roșii, precum și mere fru

moase, cartofi preambalațl și cițc altele. în schimb, in localitatea forestieră Măneciu, la magazinul „Agrocoop", vînzătorul Marian Cursaru se plîngea că de vreo săptăminâ n-a primit altceva decit varză roșie. „Dar oamenii mai cer și conopidă, și bulion, și cartofi, și fasole. De unde să le dăm ?“ Cum de unde ? Din depozitele de la Ploiești (director Aurel Cosmineanu). Tovarășul director ne-a declarat că dispune de atlta marfă încit nu mai are unde s-o pună. Este inadmisibil ca la Bușteni, la Sinaia sau Azuga, după- amiaza să n-ai de unde cumpăra un măr.Legumele și fructele toamnei trebuie să aiun- gă ritmic la cumpărători. Intr-un cuvînt, se cere mai bună organizare și simț de răspundere in aprovizionarea populației prahovene.
C. CAPRARU 
corespondentul 
„Scînteii"

avansat.de
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Constelația coloanelor argintii ale Combinatului chimic din Craiova Foto : E. Dichiseanu
1

Pe prim-planul preocupărilor

CREȘTEREA VALORII PRODUCȚIEI NETE
I

Chiar și rezultatele bune nu epuizeuză izvoarele de efitiențu

Sintem bucuroși de rezultatele
obținute, dar țintim și mai sus“Pentrli producția bună de lînă — 11,5 kg in medic de la fiecare oaie — realizată anul trecut, unității noastre i s-a acordat, pentru a doua oară, „Meritul Agricol" clasa I și „Steagul de unitate fruntașă pe ramură". Aceste distincții au fost primite cu multă bucurie de întregul colectiv, ilustrind prețuirea pe care conducerea partidului și statului o acordă muncii făcute cu pasiune și rîvnă.muncii făcute cu Sînt răsplătite hărnicia și priceperea specialiștilor și ciobanilor noștri, strădania lor pentru a-și Însuși și aplica cit mai bine metodele științifice alimentație și lecție, metode ducția de lînă așa cum rezultă din următorul tabel :

activitatea de ameliorare se datoresc testării reproducătorilor, care face cu putință cunoașterea exactă a gradului in care ei transmit urmașilor însușirile lor valoroase în ce privește producția de lină și de carne. Pe baza lucrărilor de selecție desfășurate pe parcursul mai multor ani, am ajuns să avem berbeci ame- lioratori care transmit însușirea de a da cantități sporite de lină fină,

masă verde din culturile succesive și alte furaje.Creșterea producției de lină a fost însoțită de sporirea eficienței economice. De la înființare și pînă acum, crescătoria de oi și-a. încheiat bilanțul cu beneficii. Anul trecut, de exemplu, beneficiile au însumat peste 2 milioane de lei, 2,5 milioane. De matcă și produșii
Cum s-a obținut la unitatea agricolă 

Sibioara - Constanța o producție 
de 11,5 kg lînă în medie de la fiecare oaiedesecaresă crească an de an,au făcut ca pro-

După trei trimestre din acest an, întreprinderea de utilaj chimic din Făgăraș a depășit planul la valoarea producției nete cu peste 37 de milioane lei, iar beneficiul cu mai bine de 32 milioane Iei. O precizare : circa 273 din depășirile înregistrate pe nouă luni s-au obținut in trimestrul al treilea, perioadă care s-a situat la cotele unei eficiente economice net superioare primelor două trimestre.— Rezultatele mai bune Înregistrate in cea de a doua parte a anului — adică in iulie, august șl septembrie — ne-a spus Vasile Mun- teanu, contabilul șef al întreprinderii, sînt efectul direct al trecerii colectivului nostru la aplicarea noului mecanism economico-financiar și, în primul rînd, al valorii producției nete ca indicator de bază al activității economice. Transpunerea in viată a programului de măsuri stabilit în acest scop incă de la începutul anului ne-a dat posibilitatea să punem mai bine în valoare rezervele interne de creștere a producției și productivității muncii, de reducere a cheltuielilor materiale și îmbunătățire, în continuare, a calității produselor.Este evident că, odată cu introducerea noului indicator — valoarea producției nete — eforturile colectivului de oameni ai muncii de la I.U.C. Făgăraș au fost orientate spre laturile și pîrghiile care în condițiile specifice fabricației întreprinderii — în bună parte bazată pe produse unicate — asigură utilizarea mai eficientă a potențialului tehnic și uman, ce-și găsesc concretizarea în realizarea producției fizice cu cheltuieli materiale cit mai reduse. Și dat fiind faptul că aici cheltuielile materiale dețin o pondere însemnată în cheltuielile de producție, accentul principal a fost pus pe diminuarea acestora. Concret, s-a insistat, îndeosebi, pe reducerea consumului de metal, combustibil, energie electrică, abur. în acest sens s-a acționat pentru îmbunătățirea teh-

nologiilor de unor canale Iată cîteva tehnologiei de ambutisare a capacelor eliptice a avut ca efect realizarea, numai în acest an, a unei economii de 50 tone de metal ; îmbunătățirea tehnologiei de încălzire a discurilor destinate ambutisăril capacelor pienți, cu 4 000 mm, economie bil gazos, . _mului de emailare a utilajelor are ca

fabricație și care duceau exemple : inchiderea la risipă, schimbarea
destinate de rezervoare și de reci- diametrul de 2 600 mm și se va concretiza într-o de 7 000 000 mc combusti- iar raționalizarea progra-

le obținute de derii in cele 9 deplin posibilitățile largi care există in această unitate pe linia creșterii și mai accentuate a valorii producției nete, a producției fizice, a productivității muncii și a reducerii costurilor de fabricație. Și asemenea rezerve nu pot fi puse pe deplin in valoare fie din cauză că măsurile inițiate pentru trecerea la perfectionarea mecanismului economico-financiar la nivel de întreprindere n-au fost finalizate pînă la nivelul secțiilor șl atelierelor, iar pe de altă parte, actl-

colectivul lntreprin- luni nu reflectă pe

efect economisirea, tot în acest an. a aproape 1 000 de MW energie e- lectrică. Prin reducerea consumurilor specifice cu 85 tone metal. 4 381 tone combustibil și 2 682 MWh și diminuarea pierderilor s-a realizat, în cele trei trimestre ale anului, o economie de 7,3 milioane lei.— Autoconducerea și autogestiu- nea înseamnă, în ultimă instanță, o mai bună gospodărire a fondurilor materiale și bănești puse la dispoziția noastră de societate — ne-a spus ing. loan Sas, șeful secției emailări. Măsurile stabilite tn acest sens vizează tocmai atingerea acestui deziderat major. în ultimele luni se înregistrează o simțitoare creștere, a spiritului gospodăresc. Folosirea resturilor de tablă rezultate de la debitarea fundurilor de recipient! la executarea flanșelor cu gît pentru țevi, măsură prin care se economisesc lunar 5—6 tone metal, croirea mai judicioasă a fibrei de sticlă ori tipizarea suporților pentru rezervoarele verticale asigură o folosire mai eficientă a unor materiale și capacități de producție.O concluzie clară s-a desprins din discuțiile cu muncitori, ingineri, tehnicieni : deși substanțiale, rezultate-

vitatea acestora este serios stînjenită de neajunsurile existente în aprovizionarea lor cu materii prime, sub- ansamble și repere.Lăcătușul Gh. Goran, secretarul comitetului de partid din secția prelucrări mecanice, ne as'igură că aici s-au inițiat unele măsuri pentru cunoașterea de către întreaga masă de oameni ai muncii a pîrghiilor care condiționează aplicarea în viață cu bune rezultate a noului mecanism e- conomic și, mai ales, pentru realizarea unei valori ridicate a producției nete. Nu contestăm acest lucru. Au fost stabilite și aici măsuri care să asigure creșterea eficienței muncii productive în secție. Din păcate însă, efectul lor este serios diminuat de faptul că secția este lipsită de acel instrument mobilizator care este bugetul de cheltuieli, ce nu a fost încă stabilit pe secții. Și atunci nu-i nesc ziua ției, aruncate o mulțime de cuțite de aș- chiat, care, după cum ne spunea un strungar, se puteau recondiționa. în plus, nici la prelucrări mecanice, nici

de mirare că și aici se întîl- aspecte ale risipei. Chiar în respectivă, intr-un colt al sec- într-o grămadă de șpan se aflau

in restul secțiilor n-a fost încă producția netă, lucru este de natură să stimuleze le secțiilor pentru realizarea unei valori cit mai ridicate a producției nete.în secția utilaje discutăm cu inginerul Sorin Pică, șeful secției.— După părerea mea — ne spune dînsul — sistemul actual de apreciere a muncii noastre, care are la bază tonajul realizat, este perimat, depășit, nestimulativ și ineficient pentru economia națională. Aceasta pentru că el ne obligă să realizăm nu un număr cit mai mare de utilaje necesare industriei chimice, cu un consum redus de metal, ci, dimpotrivă, să recurgem, uneori, la soluții și artificii care să ne permită să realizăm un tonaj cit mai ridicat, cum ar fi. de exemplu, umflarea volumului producției neterminate. Or. acest sistem constituie o frînă în calea realizării unei valori mai ridicate a producției nete, a sporirii eficienței economice a activității noastre.O altă problemă pe care o ridică colectivul secției și care se impune cu acuitate rezolvată, dată fiind influenta pe care o poate avea asupra valorii producției nete, este aceea a tipizării utilajelor pentru chimie și. legat de aceasta, a specializării întreprinderilor constructoare de utilaje chimice, deoarece la ora actuală fiecare din aceste unități execută o gamă largă de utilaje, cu o eficiență economică sub posibilitățile lor.Iată cîteva probleme care se impun rezolvate fără întîrziere, deoarece ele condiționează într-o bună măsură valorificarea cu rezultate maxime a posibilităților pe care le oferă aplicarea in viață a noului mecanism economico-financiar, a au- toconducerii și autogestiunii muncitorești.

calculată care nu eforturl-

Nicolae MOCANU
corespondentul „Scinteii"

Pe șantierul întreprinderii de utilaj pentru
prelucrarea cauciucului din Băicoi

Măsoară de șapte ori și
Promisiuni neonorate de șapte ori mai
și termene ammateîn cursul începută, la _ nou și important obiectiv industrial : întreprinderea de utilaj pentru prelucrarea cauciucului — prima unitate de acest fel din țară. Termenul ei de punere în funcțiune : 30 septembrie a.c. Timp de aproape un an s-a muncit energic, în ritm susținut pe șantier și datorită eforturilor colectivului de constructori al Trustului de construcții industriale din Ploiești, ca și bunei colaborări dintre aceștia și beneficiarul investiției, imensa hală monobloc, cu o suprafață utilă de 13 000 mp și cu un grad ridicat de complexitate tehnică, a fost realizată conform graficelor. Mai mult, la unele lucrări, constructorii au înregistrat chiar și unele reduceri ale duratelor de execuție. Cu alte cuvinte, au fost create condiții optime pentru ca montajul celor peste 200 de mașini-unelte și utilaje să se desfășoare cu rapiditate, într-o strinsă succesiune, mai ales ficiarul a repartizat, alături tori, circa 40—50 de oameni unitate, în special cieni, mecanici.Dar hotărîrea și ale constructorului au fost compromise, din păcate, activitatea rată de o lajc. Ca n-a putut 7 la sută întreprinderii — și anume, un atelier de echipament metalic și altul de prelucrări ușoare. în rest, pe aproape 10 000 mp, hala a rămas pustie.— Cite utilaje ar fi trebuit să se afle pe această suprafață industrială atît de întinsă ? — îl întrebăm directorul unității, ing. Ion Dima.— Circa 100 de mașini-unelte alte utilaje, unele din ele cu un rol „cheie" in procesul de producție. Precizez că majoritatea sînt realizate în țară.în continuarea discuției am primit explicații detaliate greu de acceptat, investiție.• O parte din nele de livrare expirate de mai mult timp. Este cazul celor două strunguri Saro-42 (furnizor — întreprinderea de strunguri Tirgoviște). • Pentru

anului trecut a fost Băicoi, construcția unui

lăcătuși.
că bene- de mon- din noua electri-intențiibunele și beneficiarului de sub orice critică desfășu- scrie de furnizori de uti- atare, la 30 septembrie fi pusă in funcțiune decit din capacitatea totală a

peși
asupra situației, create la aceastăutilaje au terme-

alte mașini, livrările sint ncco- relate cu termenul de punere în 'funcțiune, deoarece furnizorul a stabilit din proprie inițiativă cu totul alte termene de livrare. Așa este cazul celor două freze de la „înfrățirea"- Oradea, unitate care, în mo’d arbitrar, a hotărît să le livreze în luna iunie... 1979, iar pentru alte trei a anulat contractul • în sfîrșit, mai este vorba de o seric de strunguri, freze etc. — pentru care beneficiarul are repartiție, dar furnizorii, in speță întreprinderea de mașini-unelte din Bacău și cea de mașini-unelte și agregate din București, refuză contractarea pentru acest an. „Zilnic, cîțiva oameni de-ai noștri, ne spunea tovarășul Adrian Diaconu, inginer-șef, fac demersuri fie la centrala industrială care coordonează pe furnizorii restanțieri sau pe cei care nu respectă reglementările în vigoare privind acțiunea de contractare, fie direct la unitățile producătoare". Aveam să aflăm că din cauza întîr- zierii dării în funcțiune a diferite capacități — întîrziere datorată lipsei de receptivitate manifestate pînă a- cum de furnizorii amintiți — noua întreprindere din Băicoi întîmpină greutăți serioase și în recrutarea forței de muncă. Văzînd că nu li se dă de lucru, cel mai adesea oamenii pleacă in căutarea altor locuri de muncă.Pe șantier au venit destui reprezentanți din partea Ministerului Industriei Chimice și a altor organe economice centrale. Analizele întreprinse, măsurile stabilite, promisiunile făcute n-au dat însă nici un rezultat. Așadar, situația in care se găsește investiția de la Băicoi — numai și numai datorită nelivrărilor de mașini și utilaje — ridică în mod expres problema unei intervenții energice, a u- nor măsuri cuprinzătoare menite să introducă ordinea și disciplina în activitatea furnizorilor menționați. Tuturor acestora, centralelor industriale de resort și Ministerului Industriei Construcțiilor de Mașini le amintim că sute de oameni așteaptă, în noua unitate, să pornească strungurile, frezele, utilajele — intr-un cuvînt, să-și înceapă activitatea productivă.

La întreprinderea „Mondiala" din Satu loc, recent, un schimb organizat in colaborare cu Centrala industriei confecțiilor București. Faptul că tocmai întreprinderea sătmăreană a fost . aleasă drept gazdă a acestui schimb de experiență nu este întîmplător : aici a început să se aplice cu succes un nou sistem de lucru de mare eficiență economică, in cadrul sectoarelor care produc rochii. Eficiența acestui sistem de lucru, denumit „pe grupe de operații", se concretizează intr-un plus anual de producție de 120 000 de rochii. în ce constă superioritatea noului sistem și cine sînt autorii săi 1 Directoarea întreprinderii, inginera Otilia Indre, ne-a spus :Acest nou sistem de lucru constituie o operă colectivă, un act de creativitate tehnico-științifică semnat de zeci de muncitori și muncitoare, maiștri, ingineri, tehnologi, români și maghiari, din întreprinderea noastră. în esență, noul sistem, care înlătură pe cel clasic — în „bandă" și „linie tehnologică" — conține trei grupe de operații : de croire-pregătire, de asamblare și de finisare. Prin compartimentarea fluxului de producție pe cele trei grupe s-a reușit să se elimine timpii în aceeași

de confecții Mare a avut de experiență timpii productivi Acest cîștig de timp obține, in principal, croire-pregătire, unde in avans un stoc corespunzător de semifabricate și detalii. Acest lucru este deosebit de important, deoarece
propriu-ziși. productiv se in grupa de se asigură

Un nou sistem de lucru 
aplicat la întreprinderea 
de confecții „Mondiala" 
din Satu Mare, care asi
gură anual fabricarea a 
120 000 de rochii in plus

Constantin CAPRARU
corespondentul „Scinteii"

Anul Numărul ovinelor Producția medie de lină (in kg)1972 2 800 8,4301975 4 310 10.6551976 4 490 11,3501977 4 750 11,5021978 5 200 11,524Poate că unii se vor întreba cum am reușit să atingem performanța de 11,5 kg lină fină de la fiecare oaie tunsă în 1977, performanță pe care o menținem șl în acest an. Răspunsul este simplu : avem oameni minunați — fie că sînt specialiști sau ciobani — oameni care se străduiesc să fie la curent cu ceea ce este nou în domeniul în care lucrează, care și-au făcut din această meserie o pasiune. Am putea cita aici o listă lungă, dar ne rezumăm să-i numim numai pe cîțiva dintre fruntașii noștri cei mai buni : ciobanii Vasile Șimota, Ion Bîrsan și Dumitru Drăgan, care obțin cite 120—130 miei pe an la suta de oi-mame, Vasile Zugravu (care a obtinut de la berbecii pepinieri cite 15—20 kg lînă), Gheorghe Șimota, specializat în creșterea mieluțelor de prăsilă, Mihai Repede, apreciat crescător de berbeci cu o înaltă valoare amelioratoare. Iată, concret, pe ce am pus noi accentul pentru a ajunge la nivelul producției de care am amintit.Ameliorarea oilor din rasa „Merinos de Palas", organizarea selecției pe baze științifice, testarea reproducătorilor — cea mai modernă și sigură metodă de progres genetic în zootehnie — au constituit și constituie obiective prioritare în munca specialiștilor unității noastre, cit șl a celor de la Oficiul județean de reproducție și selecție a animalelor și de la Stațiunea centrală de cercetări pentru creșterea ovinelor — Palas, cu care colaborăm de multi ani. Valoarea genetică înaltă a turmelor noastre este confirmată prin aceea că avem 800 de' oi marne ce îndepli-' nesc standardele pe baza cărora sînt înscrise în registrul genealogic stat.

rezistentă, cu o lungime mare, uniformă, apreciată în industria textilă. De exemplu, ovinele provenite de la berbecul ameliorator nr. 141 dau. In medie, cu 2,150 kg mai multă lină decit cele provenite de la alți reproducători. Este mult, dacă avem in vedere că toate animalele sînt ținute tn condiții identice de furajare și întreținere. Iar produșii obținuți de la un alt berbec cresc zilnic In greutate cu 301 grame, fată de numai 214 g cit s-a Înregistrat de alții.Furajarea pe bază de norme științifice, diferențiate, tn raport cu cerințele reale ale animalelor, asigură creșterea performantelor, punerea în valoare a fondului genetic. Acordăm maximă atenție pășunatului animalelor. Coastele și dealurile golașe, cu piatră la suprafață, unde era „împărăția ciulinilor", le-am curățat, fertilizat și insămtntat cu semințe de ierburi și leguminoase, obținînd 20— 30 tone de masă verde la Hectar. Folosind sursele locale da apă, irigăm peste 200 ha pășune, precum și o parte din culturile furajere. Pentru perioada de iarnă asigurăm furaje de calitate superioară : 1 500 tone fin»șl cel puțin 3 000 tone de nutrețuri In- silozate și 1 200 tone de sfeclă furajeră. Prin însilozare conservăm fără pierderi o mare parte din producția de lucernă, cocenii in amestec cu

iar în acest an la fiecare oaie- acesteia se obțin, în medie, 650 venituri pe rezultat care firmă opiniile lor care mai susțin că turmele mari de oi nu ar fi rentabile.Dar eficiența economică nu este rezultat al unită-

lei an, in- ce-
totul. Cel mai bun ții noastre 11 constituie contribuția la ameliorarea rasei „Merinos de Palas", în ultimul deceniu am livrat in mai multe județe ale țării 12 000 ovine selecționate.Sintem bucuroși că prin producțiile de lină obținute ne situăm in rîn- durile unităților fruntașe. Hotărîrea colectivului nostru este să țintească și mai sus. să atingă noi performanțe. Ne bizuim pe rezultatele înregistrate la turmele de oi selecționate : de la un nucleu mioare, de pildă, am obtinut. in medie. 12.775 kg lină fină. Prin urmare, performanțele atinse nu reprezintă o limită ; stă in puterea noastră să obținem mai mult. Sintem hotăriti să răspundem prin fapte de muncă și rezultate superioare Înaltei cinstiri de care ne-am bucurat prin distincția acordată. Pentru aceasta vom acționa in vederea creșterii cantității și calității linii. în sensul ameliorării fondului genetic al turmelor, ridicării valorice a animalelor de reproducție la un nivel comparabil cu cel din

de 2 600 miori și

țări cu agricultură dezvoltată.
lancu DUMITRU
director
Cornel DANILA
inginer-șef,
unitatea agrlcold Slbloara, 
județul Constanța
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deRezultatele bune obținute în
lucrează

colectiv de oameni al muncii, organele de conducere colectivă din unitățile socialiste să acționeze cu răspundere, competență și spirit gospodăresc, astfel ca rezultatele activității să se reflecte în sporirea rentabilității, în realizarea și depășirea beneficiilor planificate.Desigur, in acest comentariu nu ne-am propus să intrăm în detalii cu privire la o prevedere sau alta, proiectul legii fiind acum supus dezbaterii largi a oamenilor muncii. Fără îndoială că organizațiile de partid, organele de conducere colectivă desfășura o intensă activitate de pagandă, pentru ca sensul și ținutul prevederilor incluse îniectul acestei importante legi să fie bine înțelese de toți oamenii muncii, în așa fel incit, în deplină cunoștință de cauză, muncitorii, specialiștii. oamenii muncii să poată formula propuneri judicioase, sugestii pentru îmbunătățirea prevederilor proiectului de lege, pregătind, totodată, condiții pentru aplicarea întocmai a acestor reglementări, precum și a celorlalte măsuri privind perfecționarea mecanismului economico-financiar, așa cum a indicat conducerea partidului, așa cum cor interesele economiei naționale, alo noastre, ale tuturor.

mai de munca depusă de flecare, dar și de rezultatele obținute de întregul colectiv al întreprinderii, de măsura in care aceasta își acoperă cheltuielile din veniturile proprii și obține beneficii sporite, atit pentru propria dezvoltare, cit și pentru dezvoltarea generală a societății.Ne aflăm. începînd cu semestrul doi al acestui an, în plin proces de aplicare în practică a măsurilor de perfecționare a mecanismului economico-financiar. Valoarea producției nete și producția fizică au devenit indicatori principali de comensurare a activității fiecărui colectiv ; bugetul de venituri și cheltuieli constituie in fiecare întreprindere o pîrghie importantă de conducere a activității economico-financiare. de analiză și urmărire a echilibrului financiar ; beneficiul întreprinderilor se planifică și dimensionează prin bugetele de venituri și cheltuieli. începînd din anul viitor se *va trece la aplicarea generalizată a măsurilor de perfecționare a mecanismului economico-financiar în întreaga economie. Acum, prin proiectul de lege supus dezbaterii publice, se creează un cadru juridic perfecționat și unitar, pe baza căruia fiecare

vor pro- con- pro-

Odată cu o mai rațională folosire a forței de muncă și utilizarea la parametri mult mai ridicați a capacității mașinilor și spațiilor de producție, noul sistem a mai soluționat și o problemă esențială a producției și productivității. Este vorba de creșterea mobilității în schimbarea modelelor, atit de frecventă în această fabrică unde se produc confecții în serii scurte, spre a face față cerinței mari de confecții tot mai diversificat^ solicitate pe piața internă și externă. La aceasta contribuie, desigur, și utilizarea a peste 30 de dispozitive, care asigură flexibilitatea necesară adaptării producției la schimbările frecvente de modele. Dispozitivele au fost create de muncitori, ingineri și tehnicieni din întreprindere, expuse, de altfel, și expoziție prilejuită experiență amintit.Se poate aprecia, noul sistem constituie meinică pentru creșterea producției nete, estimindu-se realizarea numai la fabricația de rochii a unei producții suplimentare în valoare de 19 milioane lei. In prezent se fac pregătirile pentru aplicarea sistemului și la producția de pardesie pentru femei.

In concluzie, că o bază te-

Octav GRUMEZA 
corespondentul „Scinteii

într-o sugestivă de

neproductivi și, măsură, crească

schimbul deîn grupa următoare, de asamblare, se asigură în permanență „front de lucru", cum ii spunem noi, fără să se irosească timp prețios productiv, în vechiul sistem de lucru, la o anumită fază de pe bandă, o muncitoare era nevoită să aștepte în cazul cînd lucrătoarea de la faza anterioară întîrzia cu operația pe care o executa. Desigur, pentru ca alimentarea in avans cu semifabricate să nu piardă din ritm, in cadrul primei grupe au fost puse să lucreze muncitoare poli- calificatc, cu cea mai înaltă pregătire profesională.

Intr-unul din sectoarele întreprinderii de confecții „Mondiala" din Satu Mare, unde se aplicâ sistemul de lucru 
denumit „pe grupe de operații"

CONTRASTE
Revelion... cu anticipație„Poftițl, vă rog, In biroul tovarășului director. Despre ce este vorba ? Nu știu precis, dar mi se pare că vrea să vă felicite cu prilejul... anului nou“. Și, deși nedumeriți de invitație, la ora 14,30 o mulțime de muncitori fruntași se aflau in biroul tovarășului Aurel Frunză, directorul Fabricii mixte din Doro- hoi. De cum i-a văzut adunați, directorul le-a

șl spus : „Cu prilejul intrării în anul conducerea noastre vă călduros, urindu-vă noi succese în muncă..." întîlnirea avea să se încheie cu satisfacție deplină și chiar cu aplauze binemeritate pentru toți. Da, în ziua respectivă. colectivul fabricii încheia realizarea sarcinilor de producție pe anul în curs. „Pînă la sfirșitul anu-

1979, fabricii felicită lui, continuă directorul, va trebui să producem chiar mai mult decit în lunile trecute. Avem comenzi mari atit la intern, cit și la export — în valoare de peste 10 milioane lei. Ce ziceți, le onorăm ?“ Cei de fată au răspuns a- firmativ, iar in locul cuvenitelor daruri ce se fac urătorilor de anul nou. directorul le-a o- ferit participanților cîte o garoafă... (S. Aile- nei).
Bobocii și contracteleToamna se numără... nu numai bobocii, ci șl contractele onorate, am putea spune para- frazînd un vechi proverb românesc. Și o asemenea numărătoare poate oferi cîteodată surprize. Ca în cazul unei recente analize făcute în județul Mehedinți, cînd a ieșit în evidentă că unele uni-

tăți industriale nu-și o- norează, la timp, contractele fată de beneficiari, Să amintim pe cei care dețin „recordul" in materie : Combinatul de celuloză și hîrtie — 7 contracte, în valoare de 120 milioane lei. și Combinatul pentru prelucrarea lemnului — 57 contracte. în

valoare de 9,5 milioane lei.Ne oprim aici cu e- numerarea pentru a face o precizare. Anume, că organele locale de partid au stabilit măsuri menite să-i determine pe cei în cauză să-și recupereze grabnic restantele. Măsuri care, sperăm, vor fi eficace! (V. Tătaru).
Metoda struțului pentru lichidat deșeurileSă găsim un colțișor mai dosit, unde să putem ascunde, de ochii lumii, deșeurile — au hotărît tovarășii din conducerea întreprinderii „Tricotajul roșu" din București. După îndelungi căutări, s-a găsit un loc mai ferit, pe Bulevardul Ghen- cea, la numărul 158. într-o curte plină cu pomi, tn spatele unui gard solid, la adresa de mai sus, s-a construit un șopron. Camioanele au început

să care deșeurile pînă l-au umplut cu vîrf și îndesat. Unde mai punem deșeurile ? Simplu, facem loc in magazie, și-au spus tovarășii de la „Tricotajul roșu". Cum ? Mutăm paznicul de la depozit și se vor muta... și deșeurile. Și s-au mutat. Desigur, într-un fel anume. Cine dorea o bucată. mai mare sau mai mică, de tricotaj — o găsea la adresa cu pricina. „Sînt foar-

te bune pentru covoare" — ne-a mărturisit cineva care aduna de zor deșeuri ...recuperabile. Dar de ce nu s-au gîndit la asta gospodarii întreprinderii ? Iar dacă doreau să nu se vadă deșeurile, decît să le mute puteau recurge la procedeul struțului. Eventual, as- cunzîndu-și capul nu în nisip, ci în resturile textile... (D. Constantin)
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'SCRISORI ale oamenilor muncii
ADRESATE CONDUCERII PARTIDULUI

analizate și soluționate in concordanță cu legile țării, 
cu principiile eticii și echității socialiste, în spiritul grijii față de om
Masori eficiente, țoreșpunzățoare 

propunerilor autorilor

lor. Totodată, avîndu-se in vedere structura necorespunzătoare a personalului de specialitate cu studii superioare existent la I.LL-Ilfov, Departamentul industriei alimentare va analiza și va dispune redistribuirea acestora.
In încheierea raportului de cercetare se precizează că Comitetul județean Ilfov al P.C.R. va analiza activitatea organizației de partid a întreprinderii, stabilind măsuri pentru îmbunătățirea muncii acesteia. Orchestra Filarmonicii „George Enescu", în timpul repetiției

rF~APTUL;;divers;
Un colectiv de activiști de partid ai sectorului 3 din Capitală a verificat o scrisoare adresată conducerii partidului în legătură cu u- nele deficiențe privind organizarea muncii la întreprinderea de țevi „Republica", constatînd următoarele : în cadrul adunărilor de partid, de sindicat ți U.T.C., oamenii muncii fac numeroase propuneri de îmbunătățire a activității în toate domeniile de activitate. Acestea, de regulă, sînt extrase din procesele verbale și cuprinse într-un registru de evidentă, cu termene și responsabilități precise. In referatul de cercetare, aprobat de Comitetul municipal București al P.C.R., se precizează că unele propuneri ce privesc îmbunătățirea tehnologiilor de fabricație, modificarea unor comenzi Ia unele instalații etc. au fost făcute în mal multe rînduri, dar aplicarea lor în practică s-a realizat doar parțial ; factorii de răspundere din cadrul unor ateliere nu au fost trași la răspundere de către birourile organizațiilor de bază respective. A rezultat, de asemenea, că nu întotdeauna se dau răspunsuri concrete, în adunări, la propunerile făcute, nu se explică oamenilor cum și cind vor fi realizate.In legătură cu problemele amintite. cît și cu alte aspecte sesizate în scrisoare, au fost stabilite următoarele măsuri :a) Comitetul de partid al uzinei va asigura generalizarea unui

sistem eficient ți operativ privind înregistrarea, urmărirea, controlul valorificării propunerilor oamenilor muncii și informarea lor, în adunări, asupra modului în care au fost rezolvate. De asemenea, în plenara din trimestrul al IV-lea a.c., comitetul de partid va analiza modul în care sînt urmărite și valorificate propunerile oamenilor muncii.S-a stabilit, totodată, ca din colectivele ce se ocupă de urmărirea realizării propunerilor la nivelul secțiilor și atelierelor să facă parte și cadre din conducerea acestora.b) Pînă la sfîrșitul anului curent, la atelierul de decapare se va amenaja un sistem de geamuri basculante care să ducă la îmbunătățirea aerisirii locului respectiv de muncă. In adunările grupelor sindicale se vor prelucra prevederile legale în legătură cu nivelul noxelor admise, informîndu-se asupra rezultatelor măsurătorilor efectuate periodic de către compartimentul protecția muncii.c) Referitor la fluctuația cadrelor, comitetul de partid, C.O.M. au stabilit un plan de măsuri, cu termene șl responsabilități concrete, care să ducă la asigurarea cu forță de muncă a tuturor secțiilor și atelierelor, ținînd seama și de condițiile impuse de noua dezvoltare a întreprinderii. Comitetul de partid va intensifica munca de educație în spiritul atașamentului față de colectivul în care oarpenii muncesc.

Cine importa, șuq fata parte 

...dar numai potrivit legii

In întreprindere s-a restabilit 

climatul de ordine

„Lucrăm la schela Boldești, Prahova, și vă aducem la cunoștință cîteva abuzuri pa care le să- virșește secretarul comitetului de partid și președintele C.O.M. — se arăta într-o scrisoare adresată conducerii partidului. De ce tot timpul tov. Nicolae Giughină, care îndeplinește și funcția de șef al biroului personal, învățâmînt, retribuire, se tot autopremiază, iar cind s-au dat gratificațiile pe anul trecut, el a luat de 10 ori mai mult decît un sondor ?“.Verificată de Comitetul județean Prahova al P.C.R., scrisoarea s-a adeverit. De la un trimestru la altul, secretarul comitetului de partid a luat o primă tot mai mare, în ce privește beneficiile peste plan, acordate odată cu gratificațiile, s-au comis, de asemenea, abuzuri. Astfel, peste 80 000 lei s-au atribuit personalului T.E.S.A., în timp ce muncitorii au beneficiat doar de numai 44 543 lei. în capul listei se află tov. N. Giughină, cu 4 349 lei, a- dică o sumă cu 30 la sută mai mare decit procentul stabilit.Din răspuns rezultă că nu s-a stabilit în organul colectiv de conducere repartizarea sumei din beneficiile peste plan pentru personalul muncitor și T.E.S.A. Propunerile privind sumele destinate personalului T.E.S.A. au fost stabilite de biroul personal, învățămînt, retribuire, fără să fie consultați șefii compartimentelor funcționale. Tabelele cu gratificația, de asemenea,

nu au fost discutate nici in C.O.M., nici în biroul executiv al acestuia.Ținînd seama de toate acestea, se subliniază în încheierea răspunsului, secretariatul comitetului județean de partid a stabilit următoarele : destituirea tov. Nicolae Giughină din funcția de secretar al comitetului de partid, de președinte al C.O.M. și șef al serviciului personal, învățămînt, retribuire, pentru nerespectarea principiului muncii și conducerii colective, abuz în acordarea premiilor și gratificațiilor, ur- mînd să fie încadrat în altă unitate economică din județ ; recuperarea sumelor de la persoanele T.E.S.A. la care s-a depășit procentul stabilit la acordarea beneficiilor peste plan și repartizarea acestor bani personalului muncitor direct productiv ; sancționarea cu mustrare a tov. Nicolae Metea, director la schela Boldești, pentru lipsă de fermitate în respectarea hotârîrilor biroului executiv al C.O.M., lipsă de control asupra modului în care s-au atribuit sumele pentru gratificații. La stabilirea sancțiunii s-a avut în vedere că este numit director de aproape un an și este lipsit de experiență ; Consiliul județean al sindicatelor a stabilit măsuri pentru schimbarea din funcție a tov. Ri- zea Gheorghe, președinte al comitetului sindicatului schela Boldești, pentru lipsă de fermitate în respectarea principiului muncii și conducerii colective.

înnoirile prezentului în 
peisajul dobrogean

EXPOZIȚIA SIMPOZIONULUI DE CREAȚIE 
CONSTANȚA 1978
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Bucurii 
pentru copii

Cei 80 de băieți de la Casa 
copilului din Nămăiești s-au 
bucurat nespus pentru darurile 
primite, pe neașteptate, de la 
membrele comisiei de femei din 
Combinatul de lianți din Cimpu- 
lung, care patronează această in
stituție. Fiecare băiat a primit 
obiecte de îmbrăcăminte și 
jucării, care de care mai fru
moase. Cu . ce bani au fost 
procurate ? Cu banii de pe... fier 
vechi. Lăudabila inițiativă apar
ține femeilor din combinat, 
care au strins, bucată cu bucată, 
fier vechi, contravaloarea aces
tuia depunind-o în contul casei 
de copii. Recunoscători pentru 
darurile primite, cei 80 de copii 
le-au trimis „mămicilor" de la 
combinat două rame de ta
blouri încadrind un text „com
pus" de ei, care le-au emoționat 
pină la lacrimi.

Un fost 
ceferist

I
I
I
I
I

Intr-o amplă sesizare adresată conducerii partidului se relata că la întreprinderea de industrializare a laptelui Ilfov „se petrec fapte care contravin oricăror reguli de etică, corectitudine, omenie și bun simț". Și toate acestea, se arăta in sesizare, nu le comite altcineva de- cit însuși directorul întreprinderii, Ioan Tudor.Sesizarea a fost cercetată de activiști ai Consiliului Central dc Control Muncitoresc al Activității Economice și Sociale, ai Consiliului județean de control muncitoresc și delegați ai Departamentului Industriei Alimentare, care au constatat că afirmațiile corespund adevărului. în raportul de cercetare se precizează că Ioan Tudor, ca director, are o comportare brutală față de oamenii muncii și nu aplică principiul muncii și conducerii colective. El jignește oamenii, subapreciază colectivul cu care lucrează, amplifică lucruri care nu sint reale și este înconjurat in activitatea sa de oameni dubioși. De asemenea, ia măsuri administrative, de angajare și desfacere a contractului de muncă, de premiere și sancționare, fără să se consulte cu organizația de partid și de sindicat, fără ca membrii aleși ai acestora să aibă posibilitatea să-și spună părerea, fiind puși in fața faptului împlinit ; folosește metoda intimidării.Afirmațiile făcute în legătură cu

compoziția personalului tehnic sînt reale, deoarece din 21 de cadre tehnice cu studii superioare din întreprindere, numai 4 sînt ingineri de specialitate, restul fiind biologi, medici veterinari, ingineri agronomi, în timpul controlului au reieșit și unele deficiențe în gestionarea bunurilor materiale. La secția Giurgiu, în gestiunea lui Simedrea Petre s-a constatat, în 1976, o lipsă de 108 mii lei, fără a se lua însă nici o măsură împotriva lui. Ca urmare, în anul următor, același gestionar a avut o lipsă de 188 mii lei. Tot acolo s-a constatat lipsa unor materiale în valoare de 172 mii lei. Cazul se află în prezent în cercetarea organelor de miliție.Toate acestea au fost analizate într-o ședință, de secretariatul Comitetului județean Ilfov al P.C.R., la care a participat și conducerea Departamentului Industriei Alimentare. Cu acest prilej, s-a hotărit, printre altele, destituirea din funcția de director a lui Ioan Tudor.Tinind seama de deficiențele constatate în gestionarea bunurilor materiale ale întreprinderii, specialiști de la Inspecția teritorială financiară de stat Ilfov a Ministerului Finanțelor și Departamentului industriei alimentare vor controla gestiunile importante din această unitate'-și vor stabili măsuri de întărire a disciplinei în gestionarea bunurilor și recuperarea prejudicii-

Abuzul a fost prompt sancționat
O scrisoare primită la C.C. al P.C.R. sesiza un fapt „strigător la cer“, după cum îl califica autoarea, Safta Chirițoiu, membră a colectivului I.P.I.L.F. Tecuci — județul Galați. Ce a determinat-o pe autoare, mai direct spus, ce i s-a in- tîmplat, ca să aprecieze astfel, și după cum se va vedea pe bună dreptate, situația la care se referea ? Iată, pe scurt, faptele. Sus-numita lucrează la Tecuci, dar locuiește, cu familia, în comuna Matca, cale de circa 10 km, la socrii săi. Este înscrisă pe tabelul de locuințe. însă pinâ acum nu i-a vehit rîndul să primească apartament între timp, prin luna august, a aflat că un muncitor din întreprindere, Toader Carabulea, urma să se mute la soacra sa, care are o locuință proprietate personală, lăsind astfel liber apartamentul, proprietate de stat. în care locuise. S-a dus la președintele comitetului sindicatului. Moise Ciocea, cerindu-i să i se repartizeze ei respectivul apartament.în loc ca acesta să-și îndeplinească misiunea primită de a se ocupa, între altele, de soluționarea cerințelor îndreptățite ale oamenilor care l-au ales în fruntea lor, a procedat, incredibil, ca un veritabil

escroc, cerindu-i 2 900 lei. chipurile pentru a-i da fostului locatar, care ar fi făcut niște îmbunătățiri la apartament. Ba. mai pretindea, pe deasupra, să i se organizeze și o masă „pe cinste", pentru că, zicea el. are „obraz subțire1*.După ce i-a dat banii, s-a dus să vadă apartamentul, care nu i-a convenit, pentru că era lntr-un grad avansat de deteriorare. întrebat fiind, fostul locatar i-a răspuns că nici vorbă să fi primit vreun ban pentru reparații. Așa că cele două mii ciștigate prin trudă le luase cel care' s-a dovedit a avea obrazul nu subțire, ci de toval.în răspunsul său, Comitetul județean Galați al P.C.R. precizează că întreaga sumă i-a fost restituită autoarei sesizării, iar Moise Ciocea a fost sancționat cu vot de blam cu avertisment și scos din funcția de președinte al comitetului sindicatului.Petenta și soțul ei, muncitor la I.R.A. Tecuci, sint in evidența întreprinderilor unde lucrează pentru a li se repartiza un apartament proprietate de stat, în ordinea priorităților.
Neculai ROȘCA

Expozițîa celei de-a V-a ediții a Simpozionului de creație de la Constanța, deschisă la Galeriile de artă în cadrul manifestărilor „Pontica 78", propune o secțiune selectivă prin arta românească contemporană, axată pa criterii tematice referitoare la realitățile locale, pentru că a- cestea incorporează raportarea la o aleasă tradiție.Această modalitate de documentare și lucru colectivă, care este simpozionul sau tabăra de creație, a fast fructificată eficient în Dobrogea, prin diversificarea expozițiilor de bază ale muzeelor existente . (Medgidia, care grupează o colecție de artă inspirată de Dobrogea și de opere aparținind artiștilor dobrogeni, To- palu, unde donației de artă modernă a dr. Vintilă i s-au a- dăugat operele create în anul primului simpozion de pictură din România, în 1972), prin îmbogățirea patrimoniului de artă contemporană al Muzeului de artă din Constanța sau prin inființarca unor medi’i ambientale de tipul muzeelor in aer referim, ceramica de latipu.---------liber — ne desigur, la sculpturală Medgidia.Expozițiile constituie una modalitățile cele mai creditate ale muzeo-tematice dintre

cinema
• Războiul împotriva opiumului:
TIMPURI NOI — 9; 11,15; 13,30;
15,45: 18; 20.
• Lăsați balonul să zboare — 9; 
11; 13,15, Aventurile lui Don Juan
— 1^,45; 18; 20 : MIORIȚA.
e Un popor (în cadrul ..Zilelor 
filmului olandez") : CAPITOL — 
9.30; 12; 15,30; 18; 20,30.
• Camera cu fereastra spre mare 
(în cadrul „Zilelor filmului din 
R.P. Polonă") : EFORIE — 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30.
• Aurul lui Mackenna : SALA
PALATULUI — 17,15; 20,15, PA
TRIA — 8,30; 11,15; 14; 16,45; 19.30, 
FAVORIT — 9.15; 12,15; 16.15;
19.15, FESTIVAL — 8,30; 11,15; 14; 
17; 20.
• Patima : SCALA — 9,30; 11,30: 
13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Animalul : BUCUREȘTI — 9.15;
11,30; 13,45; 16; 18,15; 20.30. LU
CEAFĂRUL - 9; 11,15: 13.30; 16; 
18,15; 20,30. MODERN — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Circiuma de pe strada Piatnlț- 
kairt : VICTORIA — 10; 12: 14; 16; 
18; 20, VOLGA — 9; 11,15; 13,30; 
16; 18.15; 20.15.
• Orașul fantomă : EXCELSIOR
— 9; 11,15; 13.30; 15,45; 18; 20,15, 
GLORIA — 8.45; 10.45; 12.45; 14,45; 
16,45; 18,45; 20.45. MELODIA — 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20.30.
• Șoimul : ARTA — 9; 11,15;
13,30; 15,45; 18; 20, DACIA — 9; 
11,15; 13.30; 15,45; 18; 20.
• Revanșa : CENTRAL — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18,15; 20,30, COSMOS
— 15.30; 17,45; 20.
• Zbor mortal : CINEMA STU
DIO — 10; 12; 14; 16; 18; 20.
• Sacco și Vanzetti — 11,45, Vițeii
— 14, Ivan cel Groaznic (ambele 
serii) — 16,15, Falstaff — 20,30 : 
CINEMATECA.
• Program de desene animate — 
9,15; 10.30; 11,45; 13,15, Război și 
pace (seriile HI—IV) — 15; 19 : 
DOINA.
• Star: COTROCENI — 9; 12,30; 
16; 19,30.
• Hop... și apare maimuța : BU- 
CEGI — 9.30; 11,30: 13.30: 16; 18; 20.
• Principiul dominoului : AU
RORA — 9; 11.15; 13.30: 15.45: 18;
20.15, FEROVIAR — 9; 11,15; 13.30; 
16; 18,15; 20,30. FLAMURA — 11,15; 
13.30; 15,45: 18; 20,15.
• Prietena noastră veverița : 
FLAMURA — 9.
• înainte de tăcere : BUZEȘTI
— 9; 11,15; 13,30: 15,45: 18: 20,15. 
VIITORUL — 15,30; 17,45; 20.
• Acel blestemat tren blindat : 
GRIVITA — 9; 11,15; 13,30; 15.45; 
18; 20,15, TOMIS — 9; 11,15; 13.30; 
15,45; 18; 20,15.

A Cianura și... picătura de ploaie: 
CIULEȘTI — 9; 11; 13,15; 15,30; 
17,45: 20, LIRA — 15,30: 18: 20.
A Gustul și culoarea fericirii : 
FLOREASCA — 15,30; 18; 20.
• Oamenii rămîn oameni : FLA- 
CARA — 9: 11,15: 13.30: 16: 18: 20. 
e Al treilea jurămint : FEREN
TARI — 10,30; 16: 19.
• Fiul feței palide : MUNCA, — 
9: 11.15; 13.30: 15.45; 18: 20.
A Generalul Mina : PACEA — 15; 
17,15: 15.30.
• Aurel Vlaicu : POPULAR — 
16; 18.
• Dragoste si... statistică : PRO
GRESUL — 16; 19.
A Jorg Ratgeb, pictorul : DRU
MUL SĂRII — 16; 18; 20.

teatre
• Teatrul Național București (sala 
mică) : Viața unei femei —• 20, 
(sala Atelier) : Fata din Andros 
— 20.
• Orchestra simfonică r Radlo- 
televlziunii : Concert simfonic. 
Dirijor : SILVIO PEREIRA (Por
tugalia) — 19,30.
• Opera Română : Lacul lebede
lor — 19.
• Teatrul de operetă : Silvia —
19.30.
• Teatrul „Luda Sturdza Bu- 
landra" (sala Schitu Măgureanu): 
Micii burghezi — 19, (sala Gră
dina Icoanei) : Anecdote provin
ciale — 19,30.
• Teatrul Mic : Cititorul de con
tor — 19,30.
• Teatrul de comedie : N-am 
timp — 19,30.
• Teatrul „Nottara" (sala Ma- 
gheru) : Și eu am fost tn Arcadia
— 19,30.
• Teatrul Giuleștl (sala Glu- 
lești) : O familie îndoliată — 19,30, 
(sala Majestic) : Serenadă tîrzie
— 19,30.
• Teatrul evreiesc de stat : Co
moara (spectacol dezbatere) —
18.30.
• Teatrul satlric-muzical ,.C. Tă- 
nase“ (sala Savoy) : Revista în 
luna de miere —- 19.30, (sala Vic
toria) ; Omul care aduce rîsul —
19.30.
A Teatrul „Ion Vasilescu" : Bal 
la revistă — 19,30.
© Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" : Drag mi-e cintecul și 
jocul — 19,30.
© Teatrul „Ion Creangă" : Scufi
ța cu trei iezi — 17,30.
• Teatrul „Țăndărică" : Tigrul 
purpuriu căruia-i plăceau clăti
tele — 10.
A Circul București : Invitație la 
circ — 19.30.

lor, drumul peisagisticii noastre interbelice prin ținuturile dobrogene.Pictorii prezențl pe simeza expoziției simpozionului abordează în stiluri șl din unghiuri variate tabloul impresionant al oamenilor și al muncii lor Înnoitoare. Wanda Sachelarie Vladimi- rescu realizează, de pildă, Imagini ale portului, șantierului naval și mării vădind disponibilități surprinzătoare pentru o pictură a realităților recognoscibile ; Petre

Noua casâ de culturâ din Alba lulia

logiei contemporane, avind un deosebit rol informativ și formativ, infățișînd viziunea artiștilor despre noul chip al acestor locuri în epoca înfloritoare a socialismului. Rolul formativ al expozițiilor tematice este certificat, de pildă, și prin -expoziții de prestigiu național, precum cea de marine a lui Ion Pacea, sau prin frecvența și mutațiile datorate motivului dobrogean în ansamblul creației ultimilor ani la Ion Sălișteanu, Spi- ru Chintilă ctc. în același timp, ea reface, prin ardoarea căutări

Bedivan deslușește, în elanul spontan al culorii, ritmurile constructive ale industriei navale, iar Ion Bițan dorește să fixeze efigiile contemporane ale străvechilor orașe Tomis și Callatis ; con- stănțeanul Constantin Georgescu investighează cu mijloace proprii aspecte industriale specifice, iar Spira Chintilă cuprinde, in construcții dominate de simțul geometriei și ordinea rațiunii, e- moția contemplării Do- brogei natale —- Ion Sălișteanu ne lasă însemnări ale revenirilor la Constanta. într-o frumoasă și logică suită, demonstrind fluenta spontană a tușei, dar și capacitatea de a detașa din realitatea privită intens, ritmuri și armonii de un frumos efect. Lucrările lui Ion Pacea, invadate de o lumină copleșitoare, tactilă, au ca subiect șantiere, țărmuri sau marea. Pentru temperamentul solar al unor coloriștî ca Grigore Vasile, Aurel Nedel sau Eugen Mărgărit, Dobrogea este un ideal motiv de inspirație. Viorel Mărginean investighează, cu

vervă picturală, fauna marină; Eugen Popa, sigur pe meșteșugul pastelului, surprinde natura și peisajul portuar în momente de intensitate luminoasă, de ritm avintat in muncă, iar în uleiuri își transcrie bucuria contemplației sincere a mării și ținuturilor sale; Octav Grigorescu vizualizează, în cali- grame rafinate, gindu- rile adresate lu'i Ovi- diu și urmașilor săi pontici; Nicolae Groza alege, din configurația spațiului dobrogean, colțuri pitorești; Marin Gherasim sugerează latența aceleiași tensiuni meditative și metaforice în diversele alcătuiri ale realității; Virgil David se dovedește a fi un peisagist sensibil și solar; Vasile Celmarc iși construiește naturile statice într-o compoziție și monocromie rafinate. Elementele lucrărilor lui Șerfi Șerbănescu se desprind, intense, dintr-un fond întunecat. Vlad Florescu iși dozează cu parcimonie efectele picturale, iar Victoria Iacob, în lucrarea căreia domină sobrietatea cromatică, surprinde, intr-o construcție statică, aspecte ale portului cons- tănțean'. Lucrarea lui Horia lîernea, a cărei desfășurare sugerează secrete corespondențe florale, se însoțește, pe simeza expoziției, cu lucrările de inspirație istorică ale Lisei Szasz, ale cărei transpuneri, sugerate de statuile culturii clasice, au o monumentalitate austeră, cu peisajul realizat, de Sever Fren- țiu intr-un colorit transparent și cu minuția sa caracteristică, iar Marcela Cordescu asociază destinului multisecular al lui Ponthos elemente ale actualității anului 1978.O expoziție bogată, plină de diversitate — imagine plastică multicoloră a peisajului socialist dobrogean.
Doina PAULEANU
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PROGRAMUL l

16.w Telex
16,05 Teleșeoală
16,35 Curs de limba rusă
17,85 Pentru timpul dv. liber vă reco

mandăm...
17,20 Reportaj de glob : Siria — istorie 

și contemporaneitate. Film docu
mentar

17,40 Corespondenții județeni transmit... 
17,55 Consultații juridice
18,15 Handbal masculin : România—R.F. 

Germania. Transmisiune directă 
de la Palatul sporturilor, tn pauză 
(ora 18.45) 1001 de seri

10.30 Telejurnal
19,50 La ordinea zilei tn economie
20.00 Ora tineretului
20,55 Film TV : „Dincolo de orizont" 
22.05 Muzică românească
22.20 Telejurnal
22.30 închiderea programului

PROGRAMUL 2

19.30 Telejurnal
19,50 Concertul orchestrei simfonice a 

Radiotelcviziunli. Ciclul Enescu — 
Mahler. Dirijor : Iosif Conta 
• George Enescu — 7 cintece ne 
versuri de Clement Marot. Solist : 
Florin Diaconescu a Gustav 
Mahler — Simfonia a v-a

21.30 Telex
21,35 Allatl al sănătății noastre
21.55 Un fapt văzut de aproape
22,15 închiderea programului
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După un răstimp de nici doi ani de Ia apariția Com- oendiului dc dialectologie română de Matilda Cara- giu-Marioteanu (Editura științifică. 1975) — lucrare distinsă cu premiul Academiei Republicii Socialiste România — bibliografia de specialitate s-a Îmbogățit cu o nouă sinteză. Dialectologie română (Editura didactică si pedagogică), o- peră colectivă a patru lingviști : Matilda Caragiu- Marioteanu. Liliana lones- cu-Ruxăndoiu. Stefan Gio- su si Romulus Todoran.Ideea fundamentală a volumului este aceea a remarcabilei unităti a limbii române, cele oatru dialecte ale sale — dacoromân, a- român. meglenoromân si istroromân — avind. in general. aceeași structură gramaticală, fonetică si lexicală. în scopul demonstrării câ cele oatru idiomuri sint dialecte ale românei s-au adus în discuție — in afară de criteriul de bază, care rămine cel genetico-structural — diverse alte criterii ’ însemnate. precum cel al înțelegerii. al subordonării, al voinței comunității de vorbitori etc., argumentul is-

torico-politic. accentuin- du-se că realitatea lingvistică este foarte complexă si fiecare criteriu luat în parte nu oferă soluții cu caracter universal.Dialectele limbii române sînt de o importanță excepțională pentru istoria limbii noastre. Ele conțin

care înseamnă si va trebui sâ însemne, oe lingă altele. o deplasare a centrului de greutate de De adunarea materialului pe interpretarea lui. cu mijloacele de investigație verificate ale lingvisticii moderne".O afirmație cu care mai greu ne-am outea declara

Partea cea mai dezvoltată a lucrării este dedicată, în mod firesc, descrierii celor patru dialecte. Trebuie observat că autorii sint interesați de plasarea faptelor de limbă românești in cadrul întregii romanități. Astfel, despre aromână se atrage atenția, pe drept

murile de transhumantă ale păstorilor români.Considerăm că în această lucrare, proporțional cu volumul ei (circa 300 de pagini), poate s-ar fi cuvenit să se acorde un spațiu mai larg problemelor de dialectologie română pro- priu-zisă. S-ar fi putut —

i
i
I

Ora 7,55. De la Deda, tocmai 
plecase spre Tirgu Mureș tre
nul de marfă nr. 47332. Aflat în 
drum spre Aluniș. județul Mu
reș, loan Sabău, pensionar 
C.F.R., a observat, deodată, la 
kilometrul 231+650, o șină ruptă. 
Pericol iminent de deraiere, cu 
toate consecințele unui aseme
nea eveniment. Deși in virstă, 
Ioan Sabău a pornit intr-un 
adevărat maraton spre stația cea 
mai apropiată. Alarmat, impie
gatul a pus mina pe telefon...

Ora 10,50. După înlocuirea in 
termen record a șinei defecte, 
trenurile aveau din nou cale 
liberă.

Ciocolată... 
tăioasă

Cititorul nostru Constantin 
Bărbulescu, din Craiova, a cum
părat o ciocolată cu gutui. 
După cum. scria negru pe alb, 
pe eticheta-ambalaj a fabricii 
producătoare „CIBO" din Bra
șov. Cind a desfăcut-o, stupoa
re : in mijlocul ciocolatei a gă
sit... Nu, nu e vorba, de alte 
„corpuri străine" (ace, sfori, 
sirmulițe, monede, cercei, agra
fe, scobitori etc.), depistate 
pină acum, de alți cititori in alte 
conserve, iaurturi, franzele și 
alte cele... De data aceasta, C.B. 
a dat peste o... lamă de cuțit, 
pe care ne-a trimis-o drept 
„corp delict", „tn ce mă priveș
te — ne asigură el — rămin și 
pe mai departe un amator al 
ciocolatei umplute cu gutui. Eu 
sint. optimist.. S-ar putea ca în
tr-o bună zi, în loc de gutui să 
găsesc decizia de avansare a 
celor de la controlul tehnic de 
calitate".

După faptă 
și... răsplată

— Alo, miliția ? Aici, în 
Brăila, pe strada Hipodrom, la 
imobilul cu nr. 125, am zărit 
un individ strecurindu-se intr-o 
casă. Ce fac pină veniți ?

— Dacă vrea să fugă, strigați 
vecinii șl puneți mina pe el.

Nici n-a apucat bine Ioniță 
Stana să închidă telefonul, că 
individul, cu miinile încărcate 
cu tot ce-i căzuse la îndemînă, 
a și apărut, vrind să dea bir cu 
fugiții. Dar I.S., iute de picior, 
a alergat spre el, in timp ce 
striga : „Săriți, oameni buni ! 
Puneți mina pe el !" Oamenii au 
sărit și l-au înconjurat, astfel 
că lucrătorii de miliție cind au 
venit l-au legitimat : Constantin 
Oprea, de fel din comuna Dra- 
gallna, județul Ialomița. Casa 
în care intrase era locuită de o 
bătrînică. Tare mult s-a mai 
bucurat, cind și-a văzut lucru- 
șoarele înapoi la locul lor. Cum 
și el a fost dus la locul lui. 
În mijlocul 
drumului

Degeaba i-a spus cine i-a spus 
că se lăcomește, că prea intrece 
măsura cu băutura.

Marin se uita la cel care vor
bea, dar de auzit nu-l auzea. 
Abia de-și mai ținea capul pe 
umeri. Intr-un tîrziu. mai de 
vorba bună a unora, mai de 
supărarea altora, a plecat spre 
casă. Cum mergea el așa pe o 
șosea din apropierea comunei 
Breasla, județul Dolj, la prins 
somnul. Și s-a și întins drept 
in mijlocul drumului și a ador
mit buștean. Nu după mult 
timp, o mașină a trecut peste el.

„Necunos
cuta" cu
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„Dialectologia română"
mărturii vii privind evoluția limbii și din compararea elementelor arhaice se poate reconstitui profilul românei comune. în plus, numai cunoscind particularități dialectale ale subdialectelor dacoromâne (muntean, moldovean. bănățean, crișan, maramureșean) se înțelege raportul dintre elementul literar și cel regional.Un capitol bogat este consacrat ..istoriei dialectologiei române", in care se subliniază că ..perspectivele dialectologiei române nu pot să fie decit sub semnul unui continuu progres.

de acord este insă că etapa nouă, științifică, in istoria dialectologiei române începe cu G. Weigand (1860- 1930), odată ce, încâ din 1884. B. P. Hasdeu a organizat o ancheta dialectală prin corespondentă Dentru elaborarea dicționarului său, Etimologicum Magnum Ro- maniae. prima anchetă de acest fel de la noi : in plus. Hasdeu este cel dinții lingvist ‘ român care a evidențiat Importanta geografiei lingvistice intr-un moment cind această metodă de studiu a dialectelor se afla la începuturile ei.

cuvînt, că aceasta reprezintă „puntea de trecere între romanitatea occidentală și cea orientală, nord-dună- reană".Lucrarea este completată cu o largă colecție de texte dialectale reprezentative pentru fiecare dialect. De menționat că multe texte sint transpuse in limba română standard. De asemenea, in lucrare sint inserate cîteva hărți menite să prezinte răspindirea unor fenomene lingvistice, la care se adaugă o hartă finală cuprinzind și dru

credem — reduce unele considerații aflate în partea inițială, deși, în general, problemele expuse in prima secțiune a cărții își găsesc aplicarea la limba română în secțiunea următoare. Uneori însă, de exemplu, istoricul disciplinei se referă exclusiv la fapte mai îndepărtate, iar în subcapitolul lingvistică" insista mai contribuției dezvoltareaNoua sinteză de dialectologie este nu numai
„geografia s-ar fi putut, mult asupra românești la acestei direcții.un ghid prețios pentru studențiicărora le este dedicată, ci și pentru un public mai larg, interesat de probleme de istorie a limbii româneIn general și de dialectologie in special.

Cont. dr.
Florica DIMITRESCU

I sacoșa
In timp ce paznicul G. Cîrțan ' 

Ide la o întreprindere din Bra- . 
șov se afla, ca de obicei, în pos- I 
tul său de la poartă, a apărut I Io femeie cu care a schimbat ci- 
teva priviri, după care aceasta a I 
intrat in unitate. La foarte scurt | 
timp, femeia a ieșit pe poartă,

I avind in mină a sacoșă volumi- ■ 
noasă. Portarul se uită lung ! 
după ea. Dar tot după ea s-a •

Imai uitat și un lucrător de mi
liție aflat prin apropiere. In I 
sacoșa femeii se afla o cantitate |

I dintr-un produs al ■ întreprin
derii. . >

— O cunoști 7 l-a întrebat el I pe paznic. •1— Habar n-am. N-am văzut-o 
niciodată-n viața mea.

„Misterul" a fost dezlegat re- I 
Ipede. Necunoscuta și „nevăzu

ta" nu era alta decît Maria | 
Cirțan, chiar... soția paznicului. |Rubrică realizată de

Petre POPA
I cu sprijinul corespondenților

---------- 1
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Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste RomâniaMulțumind în mod sincer Excelenței Voastre pentru felicitările pe care mi le-ați transmis cu prilejul celei de-a 60-a aniversări a proclamării Republicii Austria, folosesc acest prilej pentru a vă transmite dumneavoastră personal urările mele cele mai bune de sănătate, prosperitate și un viitor fericit poporului român,împărtășesc convingerea dumneavoastră că recenta mea vizită de stat în România, precum și convorbirile pe care le-am avut vor reprezenta un important impuls pentru intensificarea pe mai departe a relațiilor dintre Republica Socialistă România și Republica Austria.

Dr. RUDOLF KIRCHSCHLÂGER
Președintele federal 

al Republicii Austria

PRIMULUI CONGRES AL PARTIDULUI 
UNIFICAT AL COMUNIȘTILOR HAITIENI în numele Partidului Comunist Român, al secretarului său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, adresăm participanților la congres, tuturor membrilor partidului dumneavoastră un cald salut tovărășesc, împreună cu sincerele noastre urări de succes deplin în eforturile consacrate unirii și întăririi tuturor forțelor revoluționare, democratice și populare din Haiti in lupta pentru înfăptuirea aspirațiilor de libertate, independență națională, progres social și bunăstare ale poporului haitian prieten.

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Consfătuire privind integrarea in producție 
și promovarea femeilor

Vizita ministrului afacerilor externe 
și cooperării al Republicii logoîn zilele de 14—15 noiembrie a.c. a avut loc la întreprinderea de produse din ceramică fină pentru construcții din Cluj-Napoca o consfătuire cu caracter de schimb de experiență organizată de Comitetul Uniunii sindicatelor din economia forestieră și materialelor de construcții, împreună cu Consiliul județean Cluj al sindicatelor, la care participă președintele comisiilor de femei din peste 100 de mari unități economice din ramură și membrele comisiei de femei din cadrul Uniunii sindicatelor. Au fost dezbătute aspecte legate

„Zilele filmuluiSub auspiciile Consiliului Culturii și Educației Socialiste, miercuri seara au fost inaugurate, în Capitală. „Zilele filmului din Republica Populară Polonă". Cu acest prilej, la cinematograful „Eforie" a fost prezentat un spectacol de gală cu filmul „Acțiunea Arsenal", realizat de regizorul Jan Lomnicki, după un scenariu de Jerzy Stefan Stawinski.Semnificația acestei manifestări a fost subliniată în alocuțiuni rostite de Dumitru Fernoagă, directorul Casei de filme nr. 5, și Richard Rem- biszewski, din partea Direcției generale a cinematografiei poloneze, conducătorul delegației de cineaști polonezi care ne vizitează țara.Au asistat Ion Găleteanu, secretar de stat la Consiliul Culturii și Educației Socialiste, reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Externe, cineaști, alți oameni de artă și cultură, un numeros public.
• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT
IERI. LA VALENCIA

SPANIA —ROMÂNIAIeri, la Valencia, s-a disputat meciul dintre reprezentativele de fotbal ale României și Spaniei din grupa a III-a a campionatului european interțări.Gazdele au învins cu 1—0 (1—0), printr-un gol înscris în minutul 10 de Asensi, după un joc cu multe perioade echilibrate, mai ales pe parcursul reprizei secunde. în care formația noastră s-a comportat mai bine decit în partida Spania — România din luna octombrie a anului trecut.în general, fotbaliștii români au răspuns jocului rapid și avintat practicat de spanioli printr-o apărare destul de fermă și de precisă. în care
TENIS; „Turneul campionilor"Pe terenurile de la Mission Hills Country Club din Palm Springs (California) au început întrecerile „Turneului campionilor" la tenis, competiție care reunește pe cele mai bune opt jucătoare din lume, printre care și sportiva româncă Virginia Ruzici.în partida de debut, Virginia Ruzici a intilnit-o pe valoroasa tenismană australiană Kerry Melville-Reid, in fața căreia a obținut o frumoasă victorie în două seturi, cu 7—6, 6—2.în cadrul aceleiași grupe, Chris Evert, cotată ca principală favorită a concursului, a învins-o cu 6—3, 6—4 pe Regina Marsikova.

ÎN CÎTEVA RÎNDURIMiercuri, Ia Skoplje, în „Cupa balcanică" la fotbal, echipa Iugoslaviei a învins cu 4—1 (1—1) selecționata Greciei, clasîndu-se pe primul loc în grupa respectivă. Astfel, finala „Cupei balcanice" se va juca între echipele României și Iugoslaviei.în prima zi a turneului masculin
în această perioadă, în diferite zone ale țării se semnalează ceață, la- poviță și mizgă, ceea ce creează dificultăți circulației pe drumurile publice. Mai mult ca orieînd. șoferii profesioniști și amatori trebuie să circule cu atenție si prudență, să a- dapteze mereu regimul de viteză la condițiile concrete de deplasare.în apropiere de Hîrșova. din cauza nereducerii vitezei înainte de o curbă, autoturismul l-BR-5380 a intrat in derapaj și s-a izbit de un copac de pe partea stingă a direcției de mers. Urmarea : toți cei patru pasageri din mașină au fost grav răniți. Un alt accident s-a produs în județul Bacău, pe D.N.2. Circulînd pe timp de ploaie cu viteză mai mare decit permiteau condițiile drumului umed, șoferul Ioan Chiriac a pierdut controlul volanului, tamponîndu-și autoturismul de o autobasculantă care venea din sens opus. Șoferul a decedat, iar o altă persoană a fost grav accidentată. Tot din cauza ignorării drumului alunecos și a nereducerii vitezei la apropierea de trecerea pentru pietoni din piața Cetății din Oradea, 

de integrarea femeilor în procesul de producție, pregătirea și perfecționarea profesională, asigurarea unor condiții mai bune de muncă. S-a subliniat, în acest context, preocuparea organelor de conducere colectivă. a comitetelor sindicatelor și comisiilor de femei pentru organizarea superioară a producției și a muncii, îmbunătățirea condițiilor de muncă, integrarea și promovarea unui număr mai mare de femei în activitatea productivă etc. (Al. Mu- reșan).
din R. P. Polonă"Au fost prezenti Wladyslaw Woj- tasik, ambasadorul Republicii Populare Polone la București, alți șefi de misiuni diplomatice acreditați în țara noastră, membri ai corpului diplomatic.

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 17, 

18 și 19 noiembrie. în țară : Vremea în 
general rece. Cerul devine schimbător. 
Vor cădea precipitații slabe, mai ales 
sub formă cîe burniță, în jumătatea de 
nord a țării. Vînt slab pînă la mode
rat. Temperatura va înregistra o 
ușoară creștere. Temperaturile minime 
vor fi cuprinse între minus 5 și plus 
5 grade, izolat mai coborîte în depre
siuni, iar valorile maxime vor oscila 
între 2 și 12 grade. Ceața se va risipi 
treptat, răminînd cu caracter local în 
regiunile din sudul țării.

1-0au excelat portarul Coman — cel mai bun de pe teren — Ștefănescu și Sa- meș. Din păcate, linia de mijloc, care a acoperit in ansamblu bine sarcinile de apărare, nu s-a arătat suficient de hotărîtă in fazele de organizare și susținere a atacului.De asemenea. înaintașii, mai ales Georgescu, au fost prea puțin insis- tenți, iar atunci cînd s-au descotorosit de marcajul advers au tras pripit și imprecis la poartă, pierzînd destule ocazii prielnice egalării scorului. Se pare că jucătorii noștri nu s-au debarasat încă de vechea meteahnă a neîncrederii în forțele lor. fapt ce i-a privat ieri de un rezultat bun, chiar pe terenul spaniol, de la Valencia.
în partidele din cealaltă grupă, favoritele au realizat victorii scontate : Virginia Wade a dispus cu 3—6, 7—5, 6—3 de Wendy Turnbull, iar Martina Navratilova a întrecut-o cu 6—2, 6—0 pe Betty Stove.în primul tur al turneului internațional de tenis de la Londra, jucătorul român Ilie Năstase l-a învins cu 6—3, 6—4 pe americanul Peter Fleming. în cea mai echilibrată partidă a zilei, americanul Roscoe Tanner l-a întrecut cu 6—3, 6—7, 9—7 pe coechipierul său Tom Gullikson.

de handbal pentru echipe de tineret, care se desfășoară în orașul cehoslovac Trinec, selecționata României a întrecut cu scorul de 27—20 formația Cehoslovaciei. Intr-un alt joc, echipa Poloniei a dispus cu scorul de 25—18 de formația Bulgariei. La turneu mai participă și selecționata R.S.S. Gruzine.
șoferul autobuzului 31-BH-4133, Gh. Ungur, nu a putut opri la timp, acei- dentînd mortal un pieton angajat în traversarea străzii.Din păcate, șirul exemplelor ar putea continua. în numai patru zile.

BULETIN RUTIER
Recomandări de la Inspectoratul General al Miliției, 

Direcția circulație 
CIRCULAȚIA ÎN SEZONUL RECE

excesul de viteză a constituit cauza directă a 14 accidente soldate cu 8 morți și 16 răniți. Tot din cauza subaprecierii rolului vitezei în condițiile meteorologice actuale — ceea ce a determinat depășiri periculoase, neacordări de prioritate, treceri pe culoarea galbenă sau chiar roșie a semaforului electric — s-au produs alte evenimente rutiere nedorite.Cum în aceste zile într-o serie de

Miercuri s-au încheiat Ia București convorbirile dintre Ștefan Andrei, ministrul afacerilor externe al Republicii Socialiste România, și Anani Kuma Akakpo-Ahianyo, ministrul afacerilor externe și cooperării al Republicii Togo.Convorbirile au evidențiat posibilitățile dezvoltării relațiilor româno- togoleze pe plan politic, economic, cuitural-științific și în alte domenii, în folosul celor două țări și popoare, al progresului, colaborării si înțelegerii internaționale.
★în aceeași zi au fost semnate Protocolul primei sesiuni a Comisiei mixte de cooperare economică și tehnică româno-togoleză și alte documente, care prevăd dezvoltarea și

Vernisajul unei expoziții de sculptură 
și grafică din R. P. UngarăDa galeria „Orizont" din Capitală a avut loc miercuri la amiază vernisajul unei expoziții de sculptură șl grafică din R.P. Ungară, prezentată în cadrul schimburilor directe dintre uniunile artiștilor plastici din cele două țări. Sînt expuse lucrări semnate de trei personalități ale artei plastice din țara vecină : sculptorul Kiss Istvan, președintele Uniunii artiștilor plastici, graficienii Csohany Kalman, vicepreședinte al aceleiași uniuni, și Reich Karoly, artist al poporului, care abordează o tematică bogată și diversă.Despre trăsăturile esențiale ale

La Sibiu, în campionatul european de fotbal pentru tineret

ROMÂNIA - TURCIA 2-1A fost un meci greu pentru tinerii noștri fotbaliști, ieri după-amiază, la Sibiu. Un meci cîștigat pe merit după un joc in care s-au dăruit și au dorit foarte mult victoria. A fost greu pentru că formația turcă era alcătuită din jucători ceva mai maturi față de vîrsta stabilită pentru această competiție și deci mai experimentați (fundașul central Cern și vîrful de atac Rașit, de exemplu, fac parte din garnitura națională de seniori a țării lor), dar mai ales pentru că tinerii noștri reprezentanți au jucat deseori dezlinat și lent, linia de mijloc impunîndu-se tibia tîrziu prin acțiuni ceva mai clare.Lazăr. Andreicuți. Stancu. Condruc, I. Gheorghe. Vamanu, Mureșan, Florean (din minutul 30 Orac), Antohi, Biro (Chitaru din minutul 68), Terheș au învins pină la urmă datorită reușitelor și ambiției din ultimele 15 minute, cînd au făcut un presing evident și au creat cîteva faze spectaculoase.Scorul a fost deschis în minutul 15, cînd Andreicuți a centrat. Florean a prelungit cu capul și Antohi a șutat din voie în poartă. Dar nu a trecut decit un minut și o greșeală în serie — pe traseul Condruc, Terheș, Stancu, Lazăr — l-a lăsat pe jucătorul turc Mehmet II singur cu plasa și... 1—1. în continuare. Lazăr salvează de două ori (ceea ce avea să facă și
Azi, la Palatul sporturilor și

România - RPalatul sporturilor și culturii din Capitală va găzdui astăzi meciul amical de handbal dintre selecționata României și reprezentativa R.F. Germania, cîștigătoarea ultimei ediții a campionatului mondial. Reamintim că la această ediție a campionatului, meciul România — R.F. Germania s-a încheiat la egalitate, scor 17—17.Din lotul echipei noastre fac parte,
zone vremea este mai puțin favorabilă. îndeosebi în cursul dimineții și la lăsarea serii, se recomandă conducătorilor auto ca atunci cînd circulă pe asfalt umed ori pe timp de ceață să limiteze viteza în 

localități Ia 40 km pe oră, in cazul autoturismelor, iar în afara localităților la 60 km/oră autoturismele și la 40 km pe oră autocamioanele și autobuzele. în cazul in care condițiile atmosferice sînt și mai nefavorabile, se recomandă să se circule chiar cu viteze mai mici, iar pe timp de ceață ori ploaie torențială, cînd vizibilitatea scade sub 10—15 metri, este indicat să se întrerupă deplasarea, scoțîn- 

adîncirea colaborării în diverse domenii de interes reciproc.Protocolul sesiunii, Acordul de colaborare în domeniul invățămîntului, științei și culturii și Acordul de cooperare între Agenția română de presă „Agerpres" și Agenția togo- leză de presă (A.T.O.P.) au fost semnate de Ștefan Andrei, ministrul afacerilor externe, și Anani Kuma Akakpo-Ahianyo, ministrul afacerilor externe și cooperării, președinții celor două părți în comisie.Au participat ' Ion M, Nicolae, prim-adjunct al ministrului comerțului exterior și cooperării economice internaționale. Cornel Pacoste, adjunct al ministrului afacerilor externe, membrii celor două delegații.(Agerpres)

creației plastice din R.P. Ungară, precum și despre însemnătatea manifestărilor de acest gen pentru mai buna cunoaștere reciprocă a valorilor spirituale aparținînd popoarelor român și ungar — au vorbit pictorul Ion Pacea, vicepreședinte al Uniunii artiștilor plastici din țara noastră, și sculptorul Kiss Istvan.Au participat reprezentanți ai Uniunii artiștilor plastici, alți oameni de artă și cultură, un numeros public.Erau de față ambasadorul R.P. Ungare la București, Rajnai Săndor, și membri ai ambasadei. (Agerpres)

în minutul 90). în minutul 35, An- dreicuți a șutat tare și periculos. De aici însă și pină în minutul 65, fotbaliștii noștri nu au mai trimis nici un șut spre poartă. Atunci, in minutul 65, a șutat Orac, peste un minut Vamanu a expediat o lovitură liberă la îngemănarea barelor, iar în minutul 70 Antohi a întors o minge în careu, dar a trimis-o peste bară. In minutul 76, Orac a tras din nou. ca și Chitaru în minutul 83. ambele șuturi fiind apărate foarte bine de portarul turc.Scorul avea să fie pecetluit in minutul 85, cînd. la o acțiune in viteză a echipei noastre, Vamanu a șutat din alergare, mingea a nimerit stîlpul porții, a revenit la el și din nou Vamanu a șutat, înscriind: 2—1. Din echipa noastră s-au remarcat Antohi, Condruc. I. Gheorghe. Cu mult sub ceea ce se aștepta de la ei au evoluat Biro. Terheș și Vamanu.în ciuda dificultăților pe care șl le-a creat singură, reprezentativa noastră de tineret a dovedit că poate juca mai bine și că și-a alcătuit deja un nucleu de jucători pe care se poate conta. Rămîne ca antrenorii Ion Voica și Viorel Kraus să o disciplineze mai mult din punct de vedere tactic, astfel ca la viitoarele meciuri cu echipele Ungariei și Turciei să obțină rezultate favorabile.
G. MITROI

culturii, meciul de handbal
.F. Germaniaprintre alții, Penu, Birtalan. Voina. Grabovschi, Stdckl, Flangea, Palko, Bedivan și Drăgănlță.Partida va începe la ora 18.15 și va fi arbitrată de cuplul suedez Nilsson- Lundin.Meciul revanșă dintre cele două selecționate se va juca simbătă, în sala sporturilor din Craiova.

du-se autovehiculul in afara drumului ne porțiunile dintre localități și în localitățile rurale. Esențialul es:e menținerea vitezei la cota care să a- sigure controlul asupra conducerii autovehiculului, oprirea lui oportună și fără nici un pericol ori de cite ori este necesar. Este bine de reținut faptul că pe asfaltul lunecos, de pildă. spațiul necesar opririi unui autovehicul se dublează, dacă nu și mai mult, cum este cazul pe pavajul de piatră cubică. La viteza de 40 km pe oră, un autovehicul parcurge într-o secundă peste 11 metri. Dacă circulă în condiții de ceață cu vizibilitatea de 50 metri, din momentul în care șoferul zărește ,un obstacol si •pină cînd ajunge în dreptul lui nu trec decit 4 secunde, timp în care oprirea fără pericole a autovehiculului devine incertă pe drumul umed.Iată de ce viteza trebuie corelată alit in funcție de starea drumului, cit și în raport de vizibilitate, la care se adaugă intensitatea traficului, configurația arterei rutiere, gabaritul și greutatea autovehiculului.

Cronica zileiCu prilejul celei de-a VIII-a aniversări a mișcării pentru redresare din Siria, în Capitală a avut loc, miercuri, o manifestare culturală, organizată de Institutul român pentru relațiile culturale cu străinătatea și Asociația de prietenie româno-si- riană. în cadrul manifestării, ziaristul Constantin Vrânceanu a împărtășit impresii de călătorie din această țară. în încheiere a fost prezentat un film documentar sirian.Au participat membri ai conducerii I.R.R.C.S., Asociației de prietenie ro- mâno-siriană, reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Externe, un numeros public.Au fost prezenți Walid Al-Moualem, ambasadorul Republicii Arabe Siriene la București, membri ai ambasadei.
★La invitația Institutului român pentru relațiile culturale cu străinătatea și a Asociației de prietenie România-Marea Britanie, în perioada 8—15 noiembrie ne-a vizitat tara o delegație a Asociației de prietenie britano-română, formată din Jack Greene, vicepreședinte al asociației, și Harry Gold, secretar.în această perioadă, oaspeții au avut întrevederi la Consiliul Culturii și Educației Socialiste, I.R.R.C.S., Asociația de prietenie România- Marea Britanie, Uniunea compozitorilor, Consiliul popular al municipiului Alba Iulia și au vizitat monumente istorice și obiective social- culturale din Capitală, județele Brașov, Sibiu și Alba.
★La Festivalul internațional de muzică de operă, care are loc în aceste zile Ia Plevna (R. P. Bulgaria), la care participă soliști din R.D. Germană, R.P. Polonă, Republica Socialistă România, Uniunea Sovietică, R.P. Ungară și din țara gazdă, s-a Înregistrat un frumos succes pentru școala interpretativă românească : soprana Victoria Bezetti, solistă s Operei Române, a obținut „Medalia de aur" pentru rolul Gildei din „Ri- goletto" de Verdi.
★In țara noastră se află în turneu Cvartetul cu pian din Olanda, care ne vizitează în cadrul programului româno-olandez de schimburi culturale. După ce a concertat la Sibiu și Cluj-Napoca. formația camerală a prezentat miercuri seara un concert de gală în sala mică a Palatului Republicii Socialiste România, sub egida Consiliului Culturii și Educației Socialiste. Programul a cuprins lucrări de Schumann, Faure și Hans Kox.La concertul de gală au asistat reprezentanți ai Consiliului Culturii și Educației Socialiste, Uniunii compozitorilor. oameni de artă și cultură, un numeros public.Erau prezenti Louis Jean Marie Bauwens. ambasadorul Olandei la București, alți membri ai corpului diplomatic. (Agerpres)

PRONOEXPRESNumerele extrase Ia tragerea din 15 noiembrie 1978.
Extragerea 1 : 24 38 23 3 34 33
Extragerea a Ii-a : 28 16 40 2 42 44
FOND TOTAL DE CÎȘTIGURI : 917 575 

Iei din care 143 624 lei report la catego
ria 1.

Figaro „Foamea de combustibili^ 
și utilizarea noilor forme de energie

• Spre baterii solare competitive economic • Sateliți pe orbite clrcum- 
terestre — relee de transmisie a energiei ? • Nave cu vele de oțel — 
producătoare de electricitate • Pe cînd autovehiculele propulsate cu... fin ?Orlctt de mari ar fi sumele investite în prezent pentru punerea la punct a unor noi surse de energie, nu putem totuși conta ca acestea să reprezinte in anul 2 000 mai mult de 5 la sută din balanța energetică mondială. Există însă motive îndreptățite de a aprecia că peste 50 sau 100 de ani omenirea se va bucura de un nou Eldorado energetic. în așteptarea lui, peste cinci sau zece ani, foamea de energie va deveni însă acută pentru o serie de țări. De aceea este necesar să se exploateze de pe acum toate sursele de energie existente, chiar dacă dificultățile de înlăturat sînt foarte mari.Cea mai „populară" dintre noile resurse energetice este energia solară. tn Franța, de pildă, modalitățile de valorificare a acestei forme de e- nergie sînt numeroase : cuptorul solar de la Odeille, o instalație pe bază de pompe permițînd furnizarea de energie in locurile izolate, încălzirea centrală a locuințelor etc.In rindul experților, unii sînt pentru fabricarea în serie a instalațiilor puse de pe acum la punct, cu scopul de a determina o scădere a prețului lor de cost. Bateriile solare, ca să dăm un exemplu, au devenit mai ieftine, dar energia produsă cu a- jutorul lor mai costă încă de 100— 200 ori mai scump decit cea obținută prin metodele convenționale. O altă categorie de experți se pronunță pentru conceperea în timp a unor a- parate mai robuste și mai competitive. Se vorbește, de asemenea, de necesitatea exploatării energiei solare prin metode mult mai evoluate. în S.U.A., de pildă, un specialist a imaginat instalarea pe o orbită cir- cumterestră a unui imens satelit care să expedieze spre Pămint. sub formă de microunde, energia primită de la Soare. S-ar putea să fie o utopie, dar nu se știe dacă într-o bună zi nu va deveni realitate.

Din viața partidelor progresiste 

și democratice din țările 

în cnrs de dezvoltare
PARTIDUL DEMOCRATIC DIN GUINEEA-

Pentru accelerarea prefacerilor sociale
Intre 17—21 noiembrie a.c., la Conakry urmează si se desfășoare lu

crările celui de-al Xl-lea Congres al Partidului Democrat din Guineea 
(P.D.G.) — una dintre cele mai vechi formațiuni politice progresiste 
de pe continentul african. Pregătirea congresului — care s-a desfășurat, 
după cum releva săptăminalul „HOROYA", organ central al P.D.G., 
sub semnul instalării pretutindeni in țară a Puterii Revoluționare Lo
cale (P.R.L.), noile organe locale de partid și de stat — a inceput odată 
cu sărbătorirea, la 14 mai 1978, a celei de-a XXXI-a aniversări a parti
dului, dată la care au fost difuzate organizațiilor de bază, spre dezba
tere, tezele Raportului C.C. al P.D.G.Raportul debutează cu un capitol în care sînt trecute în revistă cuceririle politice obținute sub conducerea P.D.G., fiind schițate un șir de orientări în vederea „perfecționării principiilor și metodelor de acțiune politică, economică și social-culturală în sinul maselor muncitoare". în continuare sînt subliniate importanța și rolul partidului în dezvoltarea societății. Spre deosebire de mișcările regionale, de obediență tribală, existente înainte în Guineea, care opuneau pe fiii țarii unii contra altora, se arată în raport, P.D.G. a acționat cu hotărire pentru a da națiunii un cadru unitar. „Partidul politic este o necesitate — relevă raportul — iar dezvoltarea economică reprezintă consecința necesară a dezvoltării pontice..."Următorul capitol se referă Ia „fundamentul șl obiectivul revoluției populare șl democrate în Guineea"; el definește sarcinile de Îndeplinit în faza actuală. Se pune problema clarificării orientării ideologice a partidului, deoarece este necesar ca „revoluția populară să aibă un fundament din ce în ce mai solid, ca progresul popular să înregistreze un nou dinamism și să devină realitatea dominantă a vieții naționale". In Guineea, se arată în raport, puterea este exercitată de P.D.G., făuritorul independenței naționale, forță politică conducătoare. Toți militanțli, fără deosebire de sex, religie, condiție socială, se bucură pe deplin de dreptul de a participa la elaborarea hotărîrilor, la discuții, la luarea deciziilor și de dreptul de control, fie direct — în adunările săptămânale, la nivelul cartierului șl satului — fie prin intermediul aleșilor lor, la celelalte niveluri ale partidului; ei se supun unei discipline comune, bazată pe respectarea hotărîrilor majorității. Centralismul democratic reprezintă principiul sacru al muncii in sinul partidului la toate nivelurile organizației.Un alt capitol al documentului abordează problema puterii populare și revoluționare, subliniind caracterul dinamic al dezvoltării sociale, necesitatea perfecționării și radicalizării puterii. P.D.G. a creat instrumentul eficace al acestei puteri populare, hotărind înființarea Puterii Revoluționare Locale (P.R.L.), organisme

Specialiștii francezi au tn dosare un proiect îndrăzneț de exploatare a altei forme de energie — cea conținută în curentul fluviilor : o centrală care ar trebui scufundată intr-un curs de apă puternic. Un loc propice pentru realizarea unei astfel de instalații ar putea fi fluviul Mississippi.Și în utilizarea forței mareelor s-au făcut unele progrese. Spre deosebire de ceea ce s-ar crede, locurile propice de instalare a unor uzine care să funcționeze pe baza energiei smulse mareelor sint însă puțin numeroase în lume. Ar mai putea fi consemnate și alte proiecte de recuperare a energiei valurilor : eroarea unor dispozitive plutitoare, un fel de „rațe" care, legănindu-se în voia valurilor, acționează un grup de pompe hidraulice.Experții apreciază că vintul ar putea furniza echivalentul în energie a mai multor sute de mii de centrale nucleare de tip mijlociu. Curentul produs de generatoarele „clasice" de acest gen este de 2—4 ori mai scump decit cel provenit de la centralele termice, iar experimentarea unor centrale eoliene mai perfecționate abia a început. în Ohio, o astfel de instalație, alcătuită din două palete, tip elice, cu 38 de metri diametru, funcționează de cîtăvâ vreme, iar o alta cu un diametru de 90 de metri se află in fază de proiect.Există și numeroase proiecte â la Jules Verne de construire a unor uriașe centrale eoliene producătoare de electricitate. Inginerii au conceput. de pildă un vapor uriaș, mai înalt decit turnul Eiffel, prevăzut cu vele din oțel. Sub forța vîntului. a- cestea ar produce energie, transmisă la țărm printr-un sistem de cabluri.Energia gcotermică oferă și ea vaste posibilități dc valorificare. A pompa apele termale pentru satisfacerea nevoilor domestice constituie o soluție tehnică care este atit realiza

care conduc totalitatea activităților politice, economice și culturale. Organul deliberator al acestor organisme il constituie adunarea generală a tuturor ml- litanților partidului, caro adoptă măsuri privind „modul de dezvoltare economică a națiunii, modul de producție, normele de producție și îmbunătățirea muncii productive". în continuare, raportul se referă, find pe rind, la probleme privind comerțul, transporturile, agricultura, sistemul financiar și bancar, pregătirea cadrelor, dezvoltarea culturii și artei etc.Un important capitol este consacrat situației politice din Africa, fâcln- du-se o trecere în revistă a luptei popoarelor africane pentru dobindirea și consolidarea independenței politice, a contradicțiilor și divergențelor existente pe continent, relevîndu-se, totodată, soluțiile propuse de P.D.G. pentru „rezolvarea justă a acestora în interesul popoarelor și al unității de acțiune a națiunilor". In context se arată că P.D.G. se pronunță pentru consolidarea unității tuturor popoarelor Africii, pentru eliminarea oricărei dominații străine pe continent, pentru amplificarea luptei aniiimperia- liste, anticolonialiste și neocolonia- liste. „Autenticitatea africană, se subliniază în raport, se exprimă prin exercitarea puterii de către africanii înșiși". Totodată, este relevată necesitatea dezvoltării colaborării internaționale ca una din căile importante de eliminare a subdezvoltării, de făurire a unei noi ordini economice și politice în lume.în încheiere, se arată că P.D.G. nu se poate dispensa de experiența altor partide progresiste și revoluționare din lume, că va studia istoria tuturor acestor partide, dar că va decide singur asupra problemelor naționale, fiind unicul responsabil in fata poporului și a istoriei Guineei. P.D.G., se subliniază in context, nu va copia schemele altora, ci va trebui să studieze in mod obiectiv realitățile și particularitățile Guineei și să găsească astfel calea care să-i permită să conducă, în cele mai bune condiții, evoluția societății guineeze. ..o adevărată societate socialistă in folosul maselor populare".
A. ZAMFIRESCU

bilă. cit și -rentabilă din punct de vedere economic.încercările de găsire a unor înlocuitori, mai ales pentru benzina clasică folosită drept carburant pentru autovehicule, s-au înmulțit in ultima vreme. Astfel, se evocă posibilitatea de transformare a excedentelor agricole în mari cantități de alcool. Experții sint insă de părere că prețul unei astfel de operații ar fi deocamdată prohibitiv. Un mare număr de experți consideră că s-ar putea dezvolta cu succes producția unor plante specifice, din care să se extragă con- bustibili. Astfel, un inginer francez a propus de curînd să se alimenteze mașinile... cu fin, mai precis cu un combustibil extras din fin. tn prezent se desfășoară chiar asemenea experimente asupra anumitor plante — euphorbiaceele — care se pretează unei astfel dc exploatări.Acest „petrol verde" nu este de disprețuit ; deocamdată însă, recurgerea la hidrocarburile clasice ridică mult mai puține probleme. Intr-adevăr, pentru obținerea „petrolului verde". ar trebui reorientată producția agricolă...Adevărata energie nouă o constituie însă cea nucleară. Pînă în prezent. reactoarele folosite se bazau pe fisiunea atomilor (reacție utilizată la bomba A). Se speră insă- ca în următorii ani să poată fi domesticită energia de fuziune (reacția folosită Ia bomba H). Din păcate, nu există încă reactoare de fuziune, nici măcar experimentale. Cercetătorii sînt convinși că ele vor fi realizate pînă la sfirșitul secolului. Marele avantaj al fuziunii este o energie practic inepuizabilă. deoarece „combustibilul" este disponibil Ia nesfîrșit. Se poate utiliza, de pildă, izotopul hidrogenului conținut de apă. respectiv deuteriul. întrebarea cheie este cînd va fi disponibilă din punct de vedere industrial această energie de fuziune. Cei mai optimiști din cercetători consideră că acest lucru se va intîmpla prin anul 2020...
® ORAȘUL FĂRĂ 

COPII. Un oraș fără automobile sau fără poluare — iată niște dorințe dacă nu intru totul— sau ușor — realizabile. în orice caz firești, justificate. Dar un oraș fără copii ? Ei bine, a- ceastă plăsmuire aberantă. împotriva firii, nu este de domeniul ficțiunii ; un asemenea trist oraș, interzis copiilor, se află in .•onstrucție în provincia canadiană Ontario și va fi terminat în anul 1979 — an declarat, cum se știe. ..Anul international al copilului". Ideea a avut-o un oarecare George Levitan, care s-a gîndit să exploateze, cu profit, aversiunea unora fată de copii. Primii locatari — bineînțeles fără copii. în schimb cu multe pisici, cu ciini. canari etc.— și-au luat in primire casele. Această inițiativă urbanistică a

stirnit indignarea opiniei publice canadiene. Consiliul canadian pentru copii și tineret a protestat vehement împotriva acestei discriminări : „Dacă din- tr-un oraș ar fi alungați bancherii, de pildă, nu ar exista nici un dubiu asupra ilegalității unei asemenea măsuri".
• CU CERTIFICAT ÎN 

REGULĂ... Săptăminalul francez „Paris Match" citează un șir de exemple ca rezultat al unei anchete în legătură cu ușurința și nepăsarea cu care a- numiți medici acordă certificate de boală. Un pretins bolnav care a primit, fără un examen mai aprofundat, un concediu medical de două săptăminl a profitat de ocazie ca să facă o excursie în străinătate. în timp ce un altul a folosit concediul a-

cordat cu aceeași ușurință pentru a participa la o cursă ciclis- tă regională. Și mai de necrezut apare cazul unui alt „bolnav" care în perioada concediului medical a disputat un meci de „catch-as-catch-can". considerat, pe bună dreptate, unul din sporturile cele mai brutale...
® CARE SÎNT CAU

ZELE DECLANȘĂRII 
REUMATISMULUI? socialiști de la Universitatea din Viena. preocupați să determine cauzele maladiilor reumatice. au reușit să provoace poli- artrita la animale de laborator cu ajutorul unei enzime extrase din articulațiile oamenilor bolnavi. Experimentul este considerat drept o dovadă că enzima respectivă are un efect decisiv in apariția bolilor reumatice.

Profesorul dr. Carl Steffen a identificat o cantitate sporită de enzimă calogenă in articulațiile suferinzilor de poliartrită cronică. Enzima se numește astfel deoarece atacă calogenul— proteină care se găsește în țesutul cartilaginos. in cel osos și conjunctiv. In reacția normală a organismului fată de această enzimă se produc aniicorpi. Lupta lor împotriva substanțelor „străine" provoacă inflamarea articulațiilor și în cele din urmă deteriorarea lor.
• DESCOPERIRI PE

TROLIERE ÎN MEXIC. In partea de nord-est a Mexicului au fost descoperite noi zăcă

minte de țiței, evaluate la 100 miliarde barili (aproximativ 15 miliarde tone), a anunțat directorul general al societății „Pe- troleos Mexicanos", care a precizat, totodată, că rezervele de gaze naturale aflate în acest zâcămînt se ridică la 1.13 miliarde metri cubi. Dacă se adeverește existența acestor rezerve — scrie agenția Associated Press, care transmite știrea — Mexicul va devansa, cu rezerve potențiale de peste 300 miliarde barili de țiței. Arabia Sau- dită. care dispune de rezerve ce se ridică la 150 miliarde barili.
• LONGEVITATE. In-tr-o localitate rurală din Azer

baidjan a încetat din viată cel mai bătrin cetățean din Uniunea Sovietică — Medjid Agaev, in virstă de 143 dc ani. După cum este cunoscut, republicile sovietice din Caucaz și Trans- caucazia oferă condiții prielnice. atestate de specialiști, pentru prelungirea vieții, de unde și numărul mare de longevivi din aceste regiuni ale țării. Medjid Agaev a fost cioban și a trăit 120 de ani printre turmele sale de oi în munții Azerbaidjanului.
• AVIONUL CU A- 

RIPI MOBILE. ° din S.U.A. a creat un nou tip de avion, al cărui zbor de probă este programat pentru începutul anului viitor. Noutatea aces

tui tip de avion (vezi fotografia) constă in mobilitatea aripilor. soluție găsită de specialiștii americani cu scopul de a mări viteza avionului și a reduce consumul de combustibil. Experimentele desfășurate pînă în prezent demonstrează că a- vionul dezvoltă o viteză de 1 600

km pe oră. consumă de două ori mai puțin combustibil decit a- vioanele supersonice cunoscute pînă în prezent și produce un zgomot mult mal slab.

• DIN NOU DESPRE 
NOCIVITATEA FUMA
TULUI. Tutunul provoacă o accelerare a deteriorării minusculelor vase de singe ale inimii, care au importanta misiune de a alimenta miocardul. După cum a subliniat un medic american în cursul conferinței Asociației americane de cardiologie, desfășurată recent la Dallas (S.U.A.), la o persoană in virstă de 40 de ani care fumează de 20 de ani aceste vase ating gradul de u- zură al vaselor unei persoane nefumătoare in virstă de 70 de ani. Tutunul provoacă rigidiza- rea pereților respectivelor vase sanguine, astfel că. în cazul unei scăderi bruște a tensiunii arteriale, această pierdere a elasticității poate duce la stop cardiac.
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„Tovarășul Nicolae Ceausescu 
este așteptat la Belgrad 

cu sentimente de caldă prietenie 
si înaltă considerație"

/ BELGRAD 15. — Capitala Iugoslaviei s-a pregătit pentru a intîmplna
cu cele mai mari onoruri pe tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste 
România, care sosește la Belgrad intr-o vizită de prietenie, la invitația 
tovarășului Iosip Broz Tito, președintele Republicii Socialiste Federative 
Iugoslavia, președintele Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia.în cronica legăturilor româno-iugoslave, vizita înaltului oaspete român este consemnată ca un eveniment cu o semnificație majoră atât în ce privește relațiile reciproce, cît și pe planul raporturilor internaționale. în cercurile politice și în rîndul opiniei publice din țara vecină se manifestă un interes deosebit față de această nouă întilnire dintre conducătorii României și Iugoslaviei. Acest interes se explică prin faptul că întîlnirile dintre cei doi conducători — devenite o practică obișnuită în relațiile reciproce — constituie de fiecare dată momente hotărîtoare în evoluția relațiilor de prietenie și colaborare dintre popoarele României și Iugoslaviei, legate prin tradițiile luminoase ale luptei comune duse de veacuri pentru libertate și independență. înfrățite astăzi în munca pentru edificarea vieții noi, socialiste.Interesul deosebit este, de asemenea, determinat de personalitatea președintelui Nicolae Ceaușescu, care este bine cunoscut opiniei publice iugoslave atît prin contribuția la dezvoltarea legăturilor reciproce, cît și prin activitatea sa pe plan internațional.în discuțiile cu factori ai vieții politice și economice, cu reprezentanți ai unor organizații politice și obștești, cu cetățeni obișriuiți este reliefată părerea că tovarășii Nicolae Ceaușescu și Iosip Broz Tito au avut și au un rol de o importantă excepțională In promovarea legăturilor trainice de prietenie și colaborare dintre partidele și popoarele celor două țări, așezînd la baza acestor legături sentimentele de stimă și încredere reciprocă.Astfel, PURTĂTORUL DE CUV1NT AL SECRETARIATULUI FEDERAL PENTRU AFACERILE EXTERNE, Mirko Kalezici. aprecia. într-o declarație. că „întâlnirile la nivel înalt an constituit întotdeauna un stimulent important pentru dezvoltarea relațiilor de ansamblu ale celor două țări socialiste vecine, între care s-au statornicit încrederea reciprocă și colaborarea prietenească ale cărei rezultate rodnice sînt larg cunoscute. Ele contribuie la depistarea de noi posibilități pentru dezvoltarea colaborării sirinse, multilaterale, ce caracterizează relațiile româno-iugoslave".Purtătorul de cuvînt afirma, in legătură cu conținutul convorbirilor dintre cei doi șefi de stat, că „întâlnirea va fi un nou prilej pentru un

Ședința Prezidiului C.C. al U.C.I.BELGRAD 15 (Agerpres). — La Belgrad s-a desfășurat, sub președinția lui Branko Mikulici, cea de-a 9-a ședință a Prezidiului C.C. al U.C.I., in cadrul căreia au fost examinate situația economică din țară și modul de înfăptuire a planului de dezvoltare socială a Iugoslaviei pe perioa-
„Relațiile turco-române înregistrează o dezvoltare rapida ‘

— declară premierul Biilent EcevitANKARA 15 — Trimisul special al Agerpres, Venera Anghel, transmite : Primul ministru al Turciei. Biilent Ecevit. a declarat in cadrul unei conferințe de presă organizată la întoarcerea la Ankara că vizita sa in România. întâlnirea cu președintele Nicolae Ceaușescu, cu primul ministru al guvernului român reflectă relațiile de prietenie și cooperare dintre Turcia și România — ce se extind continuu — fapt care servește nu numai intereselor celor două țări, ci reprezintă totodată o importantă contribuție la asigurarea păcii în Balcani și în lume. „Vizita pe care
România și Turcia au identificat împreună noi modalități de extindere a colaborării, de întărire a legăturilor prietenești dintre cele două popoare — cu această convingere salută opinia publică din țara noastră rezultatele vizitei întreprinse, la invitația președintelui Nicolae Ceaușescu și a primului ministru al guvernului român. Manea Mănescu. de primul ministru al Republicii Turcia. Biilent Ecevit. Constituie grăitoare argumente in acest sens concluziile puse in evidentă cu ocazia întîlnirilor șefului statului român cu premierul turc, a convorbirilor la nivel guvernamental, documentele semnate in timpul vizitei.Pe parcursul convorbirilor româno- turce a fost evidențiată, in repetate rînduri. dezvoltarea trainică și continuă a relațiilor tradiționale româno- turce de bună vecinătate și cooperare prietenească — evoluție ce confirmă, o dată in plus, că deosebirile de orin- duire socială, apartenența la grupări politice diferite nu pot și nu trebuie să constituie un impediment în calea extinderii conlucrării reciproc avantajoase. Cu atit mai mult cînd este ’ vorba de două popoare care trăiesc în același spațiu geografic, animate de sentimente de prietenie și respect unul fată de celălalt, de dorința de a-și uni eforturile pentru afirmarea idealurilor de pace și progres în •lume. Un rol decisiv in această evoluție au avut, așa cum se știe, întîlnirile la nivel înalt, tot mai frecvente in ultimii ani. care au deschis perspective ample colaborării multilaterale romăno-turce. O dovedesc creșterea continuă a volumului comerțului bilateral, extinderea și adincirea cooperării economice între țările noastre. Pe itinerarul cooperării ro- mâno-turce s-au înscris astfel un șir de importante»obiective economice ce încorporează eforturile comune ale specialiștilor și muncitorilor din ambele țări — între care cel mai proeminent este rafinăria aflată în prezent in construcție in Anatolia Centrală, cu o capacitate de prelucrare de 5 milioane tone de țiței. Si, desigur. evantaiul colaborării ro- mâno-turce este întregit cu multiple alte acțiuni de colaborare in domeniile științei și tehnicii, învățămintu- lui și culturii.Iată tot atitea temeiuri pentru a 

schimb multilateral și prietenesc de păreri în legătură cu dezvoltarea socială și economică din cele două țări și cu cele mai importante probleme ale relațiilor internaționale și ale mișcării muncitorești internaționale, domeniu in care Iugoslavia și România colaborează, de asemenea, cu succes, aducindu-și contribuția la destinderea încordării internaționale, Ia consolidarea păcii, la înțelegerea și colaborarea internațională egală in drepturi**.Opinia publică a fost informată despre acest important eveniment prin știri apărute în presă la loc de frunte și în emisiunile de radio și televiziune. Presa a inserat pe primele pagini declarația purtătorului de cuvînt al Secretariatului federal al afacerilor externe.AGENȚIA TANIUG a difuzat un comentariu în legătură cu noul dialog la nivel înalt, în care se spune: „întâlnirile președinților Tito și Ceaușescu constituie o practică statornică și confirmă continuitatea în dezvoltarea colaborării prietenești dintre cele două țări socialiste vecine. Aceste intilniri tradiționale și convorbirile constituie un impuls puternic pentru îmbogățirea ansamblului relațiilor dintre România și Iugoslavia, in care s-a atins un nivel înalt de încredere reciprocă și colaborare în toate domeniile, pe baza principiilor cunoscute ale egalității, respectării căilor specifice ale dezvoltării interne și a poziției pe plan internațional. Apropiata vizită poale fi privită în contextul eforturilor și dorinței reciproce de a fi identificate pe calea unui schimb prietenesc de păreri, multilateral și sincer, devenit tradițional, posibilitățile pentru ca colaborarea deja foarte rodnică să fie ridicată Ia un nivel și mai inalt și să fie îmbogățită în toate domeniile**. Comentariul evocă, de asemenea, e- volutia fructuoasă a colaborării economice. evidențiind importanta sistemului hidroenergetic și de navigație de la Porțile de Fier.în capitala iugoslavă se așteaptă cu deplin temei ca vizita și convorbirile celor doi președinți să marcheze un nou moment de referință în evoluția legăturilor româno-iugoslave, să conducă la dezvoltarea și diversificarea conlucrării pe multiple planuri între cele două țări.
S. MORCOVESCU

Belgrad 
da 1976—1980 — informează agenția Taniug.Cu același prilej, prezidiul a ho- tărit constituirea unei comisii a Prezidiului C.C. al U.C.I. pentru editarea „Istoriei Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia** și a stabilit componența acestei comisii.

am întreprins-o in Republica Socialistă România a fost foarte utilă — a spus Biilent Ecevit. Am hotărit să căutăm și să evaluăm împreună cu gazdele noastre posibilitățile de extindere a cooperării in importante domenii. Convorbirile pe care le-am avut cu președintele Nicolae Ceaușescu au fost foarte utile pentru mine, din toate punctele de vedere. Am avut prilejul să constat, o dată in plus, că relațiile de cooperare dintre Turcia și România înregistrează o dezvoltare rapidă, în interesul celor două țări, al regiunii noastre, precum și al păcii in întreaga lume".
aprecia că există o bună experiență, care constituie în același timp un imbold pentru identificarea ilnor noi modalități de lărgire a conlucrării în diverse domenii de activitate. în a- cest sens, schimbul prietenesc de mesaje dintre președintele Nicolae Ceaușescu și președintele Fahri Korutiirk, prilejuit de actuala vizită a primului ministru al Turciei, a dat expresie dorinței reciproce de a dezvolta în continuare raporturile de colaborare dintre cele două țări prietene. „In colaborarea dintre țările noastre am realizat multe lucruri 
Un moment marcant în extinderea colaborării 

prietenești dintre România și Turcia
bune. Discuțiile pe care le-am avut au evidențiat noi posibilități de a dezvolta aceste relații** — sublinia tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU in toastul rostit la dejunul oferit în onoarea înaltului oaspete, arătând că popoarele țărilor noastre „sînt principalii beneficiari ai dezvoltării continue a colaborării româno-turce“.în acest spirit a fost exprimată in timpul vizitei hotărirea de a se acționa pentru concretizarea de noi măsuri in vederea dezvoltării cooperării economice. Comunicatul comun, protocolul semnat la încheierea convorbirilor oficiale includ de altfel o serie de înțelegeri cu privire la acțiuni viitoare de cooperare în domeniul construcțiilor de mașini, transporturilor, economiei forestiere, agriculturii, turismului și în alte sfere, inclusiv pe terțe piețe. De o deosebită importantă este hotărirea de a întreprinde măsuri pentru creșterea și diversificarea schimburilor comerciale. astfel incit valoarea lor să se dubleze in 1979. în comparație cu anul 1977, evident, avîndu-sa in ve-

PRIMUL MINISTRU AL GRECIEI A PRIMIT PE SETUL
DELEGAȚIEI FRONTULUI

9ATENA 15 (Agerpres). — Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Elene, Constantin Karamanlis, președintele Partidului Noua Democrație, a primit pe tovarășul Iosif Banc, membru al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., care întreprinde o vizită in Grecia, in fruntea unei delegații a Frontului Unității Socialiste, la invitația Partidului Noua Democrație.Din partea tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Roman, președintele Republicii Socialiste România, președintele Frontului Unității Socialiste, a fost transmis primului ministru elen un mesaj prietenesc și cele mai bune urări de pace și prosperitate poporului grec.Mulțumind în mod călduros pentru mesaj, primul ministru Constantin Karamanlis a rugat să se transmită tovarășului Nicolae Ceaușescu sentimentele sale de înaltă stimă și caldă prietenie, aprecierile sale deosebite pentru politica pe care tovarășul Nicolae Ceaușescu o desfășoară în fruntea României prietene. Totodată, primul ministru elen a exprimat ho-
Manifestări consacrate împlinirii 

a 60 de ani de la formarea statului 
național unitar românMADRID — La Biblioteca națională a Spaniei din Madrid a avut loc vernisajul unei expoziții de carte românească, în standul principal al expoziției sint expuse, la loc de frunte, operele președintelui Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, documente ale Partidului Comunist Român. Sînt

NEGOCIERILE TRIPARTITE DE LA WASHINGTON 
© Declarafia vicepreședintelui Egiptului © Reuniunea cabinetului 

israelianPARIS 15 (Agerpres). — în drum spre Washington, unde va înmîna președintelui Carter un mesaj din partea președintelui Sadat, vicepreședintele R.A. Egipt, Husni Mubarak, a făcut, cu prilejul unei escale la Paris, o declarație în care a precizat că nu este purtătorul „unor noi propuneri egiptene** la negocierile de pace din capitala americană și că „poziția țării sale la aceste negocieri a rămas neschimbată**. „De la începutul convorbirilor, a continuat Mubarak, noi am solicitat stabilirea unei legături între semnarea tratatului de pace egipteano-israelian asupra Si- naiului și definitivarea unui calendar privind autonomia palestinienilor în Cisiordania și teritoriul Gaza. Problema palestiniană este. în fapt, e- senta crizei din Orientul Mijlociu, fără a cărei soluționare nu va putea exista o pace globală și durabilă în zonă**. Subliniind că Egiptul nu va accepta o pace separată, Husni Mubarak s-a declarat totuși optimist în ce privește evoluția negocierilor de pace, în ciuda actualelor dificultăți.
Recrudescența 

incidentelor 
la BeirutBEIRUT 15 (Agerpres). — Agențiile de presă relatează că în noaptea de 'marți spre miercuri s-au înregistrat la Beirut cele mai violente incidente din ultima lună între efective ale Forței Arabe de Descurajare din Liban (F.A.D.) și milițiile „Falangelor libaneze**. Ciocniri armate au avut loc în centrul capitalei libaneze și în citeva cartiere ale acesteia, in cursul cărora a fost utilizată și artileria. Presa din Beirut apreciază că în ultimele 24 de ore recrudescența îngrijorătoare a incidentelor a provocat moartea a cel puțin opt persoane și rănirea altor 24.

dere o balanță echilibrată. Este o convingere deopotrivă împărtășită de România și Turcia că intensificarea relațiilor bilaterale, consolidarea încrederii reciproce constituie o contribuție importantă la afirmarea raporturilor de bună vecinătate și colaborare în Balcani — cerință obiectivă a progresului popoarelor din această regiune, a edificării securității și stimulării destinderii în Europa și în lume.în cadrul schimbului de vederi prilejuit de întîlnirea șefului statului român cu premierul turc, al convor

birilor la nivel guvernamental, un loc important l-au ocupat evoluțiile de pe arena mondială, evidențiindu-se, din nou, că în principalele probleme ale lumii de azi pozițiile țărilor noastre sînt identice sau apropiate, ceea ce explică buna colaborare existentă între ele pe acest plan, inclusiv în cadrul unor organisme internaționale. Constituie pentru poporul nostru un motiv de legitimă satisfacție înaltele aprecieri exprimate în acest cadru de premierul turc la adresa personalității președintelui Nicolae Ceaușescu și a activității sale neobosite pentru promovarea idealurilor de pace și justiție. „Urmărim cu sentimente de admirație contribuția stimatului președinte Ceaușescu la realizarea unei lumi a păcii, a colaborării și securității — sublinia primul ministru al Turciei, BULENT ECEVIT. Noi sprijinim politica externă pe care poporul prieten român o desfășoară sub conducerea domnului președinte Ceaușescu și, conlucrind împreună, considerăm că vom contribui la instaurarea în Balcani a unei strînse 

tărîrea Consiliului de Miniștri al Republicii Elene de a'face totul pentru punerea in aplicare a înțelegerilor convenite în timpul întîlnirilor la nivel inalt de la București și Atena privind dezvoltarea pe toate planurile a colaborării dintre România și Grecia.în timpul întrevederii a avut loc un schimb de opinii cu privire la preocupările și activitatea care se desfășoară în cele două țări, la colaborarea lor pe plan international pentru promovarea cauzei păcii și securității în Balcani, în Europa și în întreaga lume.La convorbiri a fost prezent ambasadorul României la Atena, Ion Brad.
★Delegația Frontului Unității Socialiste a avut o întilnire cu Dimitrios Papaspyrou, președintele Parlamentului Republicii Elene, la care au fost prezent! reprezentanți ai diferitelor partide politice. S-a procedat la o informare reciprocă asupra preocupărilor parlamentarilor din cele două țări privind promovarea prieteniei tradiționale româno-elene.

prezentate, de asemenea, lucrări de istorie, filozofie, științe juridice și politice, etnografie și folclor, artă, literatură, lingvistică etc.La vernisaj au fost prezenți reprezentanți ai unor partide politice, parlamentari, oameni de artă și cultură, ziariști și un numeros public.A fost prezent ambasadorul țării noastre la Madrid, Ion Goliat.

„Există de ambele părți dorința de pace" — a spus Mubarak.TEL AVIV 15 (Agerpres). — Guvernul Israelului, întrunit miercuri pentru a analiza evoluția negocierilor de pace israeliano-egiptene de la Washington, a audiat un raport prezentat de ministrul de externe, Moshe Dayan, șeful delegației israeliene la negocieri, și a examinat noua formulă de compromis avansată de S.U.A. într-o declarație făcută presei la încheierea ședinței, premierul Mena- hem Begin a relevat că guvernul Israelului a hotărit să reia dezbaterea politică „în momentul în care va fi in posesia tuturor clarificărilor necesare în ce privește noile poziții și cereri egiptene la convorbirile dintre cele două țări".în legătură cu propunerea de compromis prezentată recent de S.U.A. Egiptului și Israelului, postul de radio Tel Aviv a anunțat că aceasta „stipulează ca tratatul de pace egipteano-israelian să fie însoțit de o anexă prin care cele două părți să se angajeze să inițieze negocieri asupra autonomiei Cisiordaniei și teritoriului Gaza la o lună după semnarea tratatului de pace și care să prevadă organizarea de alegeri în aceste teritorii pînă la finele acestui an“.
națiunile unite Consiliul consultativ pentru studii 

in domeniul dezarmării și-a început activitateaNAȚIUNILE UNITE 15 (Agerpres). — De la trimisul special, N. Plopea- nu : La 14 noiembrie și-a început activitatea noul Consiliu consultativ creat pe lingă secretarul general al O.N.U., al cărui obiectiv central este elaborarea de studii în domeniul dezarmării. Consiliul este constituit din consultant! din 26 de țări, printre care și România. Crearea Consiliului consultativ este o materializare a ideii, susținuta cu consecvență de țara noastră, de președintele Nicolae Ceaușescu, că o opinie publică bine informată asupra stadiului cursei 
prietenii, a unei atmosfere de colaborare și pace**.Animate de năzuința de a-și consacra toate eforturile accelerării progresului lor economic. România și Turcia sint preocupate de asigurarea unor condiții externe de liniște și stabilitate, de pace și înțelegere internațională. în acest sens, ele au subliniat și cu acest prilej imperativul aplicării stricte și consecvente de către toate statele a principiilor respectului independentei și suveranității naționale, integrității teritoriale, egalității depline în drepturi, nea

mestecului !n treburile interne, nefo- losirii forței sau amenințării cu forța — ca o garanție a afirmării unor raporturi noi. de colaborare pașnică și egală intre toate națiunile lumii.în mod firesc. în cadrul schimbului de păreri asupra situației internaționale au fost abordate cu prioritate problemele privind înfăptuirea securității europene. Relevînd importanța pe care cele două țări o acordă primei conferințe pentru securitate și cooperare din istoria continentului, convorbirile au dat totodată expresie preocupării lor pentru asigurarea deplinei aplicări în viață a tuturor prevederilor înscrise în Actul final de la Helsinki. Avind în vedere că rezultatele reuniunii de la Belgrad nu au fost pe măsura așteptării popoarelor, cu atît mai mult se Impune o pregătire temeinică a viitoarei reuniuni general-europene de la Madrid din 1980, astfel îneît aceasta să adopte măsuri concrete, în special pe planul dezarmării în Europa, pentru dinamizarea procesului de destinde-

PRIMA ANIVERSARE A M.P.L.A. - PARTIDUL MUNCII
DIN ANGOLA

Apel la unitate și vigilențăLUANDA 15 (Agerpres). — Cu prilejul primei aniversări a M.P.L.A. — Partidul Muncii din Angola, ce va fi marcată la 10 decembrie la Luanda, a fost dată publicității o declarație a C.C. al partidului, în care se adresează un apel la unitate întregului popor angolez. Declarația relevă succesele înregistrate de partid in înfăptuirea unor transformări economice și sociale în tară, pentru creșterea autorității R.P. Angola pe arena internațională. in mobilizarea întregului popor pe calea edificării societății democratice, socialiste.■ Partidul și guvernul Angolel — menționează declarația — promovează o politică care să asigure o viață pașnică poporului angolez și se pronunță pentru întărirea relațiilor cu
Condamnare fermă a acțiunilor agresive 

ale regimului de la PretoriaNAȚIUNILE UNITE 15 (Agerpres). — Comitetul special al O.N.U. de luptă împotriva apartheidului a cerut „tuturor guvernelor iubitoare de pace și libertate să acorde întreaga asistență necesară Angolei și mișcărilor de eliberare națională din Africa australă pentru respingerea agresiunii regimului criminal al apartheidului**. Acest apel a fost lansat în urma declarațiilor din 7 noiembrie ale ministrului angolez al apărării, potrivit
Rasiștii rhodesieni încalcă suveranitatea BotswanelGABERONES 15 (Agerpres). — Regimul rasist minoritar de la Salisbury a săvîrșit o nouă agresiune împotriva Republicii Botswana. Un comunicat oficial, publicat la Gaberones, precizează că trupele regimului rasist rho- desian au deschis un puternic foc de

agențiile de presă transmit:
Distincții pentru cosmo

naut sovietici. La 15 noiem- brie, la Kremlin, Leonid Brejnev, secretar general al C.C. al P.C.U.S., președintele Prezidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S., a înmînat piloți- lor-cosmonauți V. V. Kovalionok și A. S. Ivancenkov înaltele distincții conferite de Prezidiul Sovietului Suprem al U.R.S.S. — Ordinul „Lenin** și medalia „Steaua de aur“. Vladimir Kovalionok și Aleksandr Ivancenkov au realizat, la bordul complexului orbital de cercetări științifice „Sa- liut-6“—„Soiuz“, cel mai îndelungat zbor din istoria cosmonauticii — 140 de zile.
Colaborarea cultural-știin- 

țifică între Bulgaria și Tur
cia. Președintele Consiliului de Miniștri al R.P. Bulgaria, Stanko Todorov, l-a primit la Sofia pe Necdet Ugur, ministrul educației naționale din Turcia, aflat în vizită în Bulgaria. Referindu-se la această vizită, agenția B.T.A. relevă că ea se înscrie pe linia dezvoltării continue a colaborării dintre Bulgaria și Turcia in domeniile științei, culturii și învăță- mintului.

înarmărilor și al negocierilor de dezarmare constituie un factor esențial in eforturile de înfăptuire a acestui deziderat vital al omenirii.Această primă sesiune a Consiliului consultativ, care va dura pînă la 22 noiembrie, se inscrie în cadrul acțiunilor menite să ducă la activizarea noilor organisme de deliberare și negocieri în domeniul dezarmării, create după sesiunea specială a Adunării Generale, în scopul de a se trece la măsuri concrete de oprire a cursei înarmărilor.
re. securitate și cooperare pe continent.Ca țări situate în regiunea balcanică, România și Turcia sînt vital interesate în transformarea Balcanilor într-o zonă a păcii și cooperării, in dezvbltarea unor relații de bună vecinătate și colaborare între toate statele care conviețuiesc în această parte a lumii. Comunicatul comun reafirmă interesul celor două țări pentru realizarea unor proiecte de interes general pentru statele balcanice în domeniile economic, tehnic, științific și cultural. Totodată, ele se pronunță în favoarea organizării de noi conferințe balcanice in diferite domenii de activitate. în același cadru de preocupări a avut loc un schimb de păreri și în problema Ciprului, convorbirile subliniind necesitatea reluării, în cel mai scurt timp, a negocierilor intre reprezentanții comunităților turco-cipriotă și greco-ciprio- tă, pentru a se putea ajunge la o reglementare reciproc acceptabilă, pașnică și durabilă, potrivit intereselor celor două comunități.Ampla trecere in revistă a problematicii internaționale a evidențiat multiple posibilități pentru o și mai strînsă colaborare a României și Turciei pe acest plan. In acest sens a fost reafirmată preocuparea celor două țări pentru măsuri concrete, eficiente, caro să ducă la înfăptuirea dezarmării, pentru lichidarea subdezvoltării și instaurarea unei noi ordini economice internaționale, pentru soluționarea, prin mijloace pașnice, pe calea tratativelor, a conflictului din Orientul Mijlociu, pentru lichidarea ultimelor vestigii ale colonialismului, a rasismului din Africa australă, pentru creșterea rolului O.N.U. și sporirea contribuției tuturor statelor la viata internațională.Prin rezultatele sale rodnice, prin hotăririie și concluziile puse în evidentă, vizita primului ministru al Turciei în țara noastră se înscrie, fără îndoială, ca un moment important în evoluția relațiilor de prietenie și colaborare romăno-turce, cărora le deschide noi perspective de dezvoltare. în folosul ambelor popoare. al înțelegerii și cooperării în Balcani, pe ansamblul continentului, ca și în întreaga lume.

D. ȚINU 

statele africane vecine, sprijinind, totodată, mișcările de eliberare națională din Zimbabwe, Namibia și R.S.A.Provocările continue și amenințările la adresa R.P. Angola din partea regimului rasist din Africa de Sud, manevrele forțelor imperialiste de tergiversare a obținerii independentei popoarelor din Namibia și Zimbabwe urmăresc frînarea procesului eliberării depline a sudului Africii și a transformărilor progresiste ce au loc in Angola. Această situație — se spune în încheierea declarației — obligă întregul partid să dea dovadă de vigilentă revoluționară, să fie gata oricînd să apere cuceririle revoluționare.

cărora regimul rasist sud-african pregătește o invazie masivă împotriva Angolei.Comitetul special al O.N.U. de luptă împotriva apartheidului apreciază că regimul sud-african a fost încurajat in acțiunile sale agresive împotriva statelor vecine de absența unor măsuri eficace ale Consiliului de Securitate, ca urmare a atitudinii adoptate de unele puteri occidentale — se arată în document.
arme grele asupra zonei Kazungula din Botswana. Acesta este al cincilea act agresiv din luna noiembrie, declanșat de forțele armate ale regimului lui Ian Smith împotriva Botswa- nei, precizează comunicatul.

Jânos Kâdâr Ia Paris. Primul secretar al C.C. al P.M.S.U., membru al Consiliului Prezidențial al R.P. Ungare, Jânos Kâdâr, a sosit miercuri Ia Paris, într-o vizită oficială. la invitația președintelui Franței. Valery Giscard d’Estaing.La Biblioteca națională din 
Luxemburg a avut loc, sub pa
tronajul deputatului Dominique 
Meis, membru al C.C. al Parti
dului Comunist Luxemburghez, 
o seară culturală românească. 
Au fost prezentate filmele „Co
mori de artă" și „Documentare 
turistică". Au participat depu- 
tați și reprezentanți ai autori
tăților locale, oameni de cultu
ră și un numeros public.

Convorbiri americano- 
marocane. Re§ele Hassan al II-lea al Marocului, aflat într-o vizită oficială de două zile la Washington, a avut o primă întrevedere la Casa Albă cu președintele Jimmy Carter. După cum s-a precizat, ■ au fost abordate problemele africane, precum și situația din Orientul Mijlociu.

Vizita șefului statului 
etiopian în Nigeria. Mengistu Haile Mariam, președintele Consiliului militar administrativ provizoriu al Etiopiei, a sosit la Lagos, într-o scurtă vizită oficială, la invitația șefului statului nigerian, Oluse- gun Obasanjo. Cei doi șefi de state vor discuta probleme privind situația politică actuală din regiunea
Conflictul dintreKAMPALA 15 (Agerpres). — Președintele Ugandei, Idi Amin, a dat citire la postul de radio Kampala unui comunicat în care a informat că, la 14 noiembrie, a ordonat retragerea, pină la frontierele recunoscute ale Ugandei. a tortelor armate ugan- deze din teritoriul tanzanian ocupat în urmă cu două săptămîni — informează agențiile de presă internaționale U.P.I., A.P., A.F.P. și REUTER. Despre această hotărîre au fost informați președintele în exercițiu al Organizației Unității Africane (O.U.A.), secretarul general al O.U.A., secretarul general al O.N.U., precum și secretarul general al Ligii Arabe.DAR ES SALAAM 15 (Agerpres).— Guvernul Republicii Unite Tanzania a dat publicității o declarație de răspuns la comunicatul radiodifuzat al președintelui Ugandei, Idi Amin, în care afirmă că, întrucit trupele ugandeze nu au fost retrase. „Tanzania își va apăra necondiționat integritatea teritorială, continuînd să lupte'*.NAȚIUNILE UNITE 15 (Agerpres).— Purtătorul de cuvînt al O.N.U., R. Stajduhar, confirmînd că președintele
Ascuțirea contradicțiilor între Anglia 

și partenerii săi din Piața comună
LONDRA — Primul ministru al ■ 

Marii Britanii, James Callaghan, a 
lansat „un atac violent" la adresa 
Comunității Economice Europene 
(C.E.E.) — relatează agenția „Fran
ce Presse". Acuzațiile aduse de 
Londra in special politicii agricole 
comunitare nu sint noi, insă tonul 
in care au fost formulate a sur
prins cercurile apropiate cartieru
lui general al C.E.E. de la Bru
xelles. In fapt, premierul britanic 
consideră drept anormal ca Anglia 
să aloce la bugetul comunitar mai 
mult decît primește și ca 70 la sută 
din cheltuielile comune să fie con
sacrate susținerii agriculturii — 
ceea ce, in cele din urmă, avanta
jează țările cu o pondere mai mare 
in producția agroalimentară.

Reluind argumentele premierului 
Callaghan, ministrul de externe 
britanic, David Owen, a declarat in 
Camera Comunelor că între Anglia 
și partenerii săi din C.E.E. vor a- 
vea. loc „negocieri dure" asupra po
liticii „Europei verzi", in cursul 
cărora Londra va cere cu insisten
tă o reformă fundamentală a sis-

PORTUGALIA

Consultări în vederea 
formării noului guvernLISABONA 15 (Agerpres). — Carlos Brito, președintele grupului de deputați comuniști din Parlamentul Portugaliei, a declarat, la sfirșitul unei întrevederi cu primul ministru desemnat, că programul și componența guvernului Mota Pinto „lasă să se întrevadă o agravare a marilor probleme naționale, cum ar fi creșterea costului vieții, înrăutățirea condițiilor de viață ale muncitorilor, precum și a datoriei externe**.Conducătorii altor partide reprezentate in parlament. Partidul Socialist, Partidul Social-Democrat și Centrul Democratic și Social, primiți, de asemenea, de Mota Pinto, au declarat că nu vor ridica obstacole în fața activității noului guvern. Totuși, socialiștii au apărat ideea necesității unei acțiuni guvernamentale „mai moderate** în politica privind reforma agrară.La rîndul său, primul ministru desemnat a afirmat că guvernul său va fi format din independenți, adăugind că această componență va fi dată publicității sîmbătă, după întoarcerea președintelui Eanes de la Londra. Mota Pinto a afirmat, totodată, că principalele obiective ale programului său sînt „apărarea autorității democratice, soluționarea problemelor economice ale tării și protecția persoanelor în condițiile creșterii criminalității**.

★Agenția ANOP informează că In cadrul unei conferințe de presă ținute după vizita oficială la Strasbourg, unde a conferit cu Emilio Colombo, președintele Parlamentului (vest) european, președintele Portugaliei. Antonio Ramalho Eanes, a reafirmat do-‘ rința Portugaliei de a intra în Piața comună. t.

Cornului Africii, precum și posibilitățile de dezvoltare a relațiilor economice dintre ele.
Plenara C.C. al P.C. din 

Danemarcaa avut Ioc la copenhaga. Participanții au examinat probleme privind activitatea de politică internă a partidului, precum și pregătirile pentru Conferința națională a P.C. din Danemarca, ce va avea loc în zilele de 25 și 26 noiembrie a.c. La plenară a rostit o cuvîntare președintele partidului, Joergen Jensen.
„Intercosmos-18" - „Ma

gion”. După cum informează a- gențiile T.A.S.S. și C.T.K., de satelitul „Intercosmos-18“, lansat la 24 octombrie 1978, s-a desprins un mic satelit științific cehoslovac, „Magion**. Scopul evoluției autonome a sateliților „Intercosmos-18“ și „Magion** este studierea structurii spațiale a cîmpu- rilor electromagnetice de mică frecvență din spațiul circumterestru.
Condamnarea unui lider 

neonazist. Conducătorul neonaziștilor finlandezi, Pekka Siitoinen, a fost condamnat, de tribunalul orășenesc din Helsinki, la cinci ani privațiune de libertate pentru incendierea tipografiei „Kursilvi", din capitala finlandeză, unde se editează ziarul comunist „Tiedonantaja", pentru întemeierea și conducerea unei organizații ilegale, pentru posesiune ilegală de arme și pentru activități antistatale
Uganda și TanzaniaIdi Amin l-a informat pe secretarul general al O.N.U. despre ordinul dat forțelor sale armate de a se retrage de pe teritoriul Tanzaniei — a declarat : „Secretarul general și-a exprimat speranța că va fi posibilă rezolvarea rapidă a conflictului dintre Uganda și Tanzania, în strictă conformitate cu Carta O.N.U.**.BELGRAD 15 (Agerpres). — „Actualul conflict armat dintre Tanzania și Uganda, creat ca urmare a ocupării unei părți din teritoriul tanzanian de către trupele armatei ugandeze, constituie o Încălcare a integrității și independenței Tanza- niei“, a declarat Mirko Kalezici, purtătorul de cuvînt al Secretariatului federal pentru afacerile externe al Iugoslaviei. „Acest conflict — a spus el — poate fi soluționat numai pe baza hotărîrilor Organizației Unității Africane (O.U.A.) cu privire la inviolabilitatea frontierelor dintre țările africane. Considerăm că Uganda trebuie să-și retragă forțele armate de pe teritoriul tanzanian. ceea ce ar crea o premisă de bază pentru depășirea actualei situații periculoase**, a spus purtătorul de cuvînt iugoslav.

ternului de finanțare a agriculturii 
țărilor din Piața comună. O astfel 
de reformă, a arătat Owen, a de
venit deosebit de urgentă in per
spectiva creării unui nou sistem 
monetar al „celor nouă". De altfel, 
potrivit ziarului „Times", cabinetul 
britanic consideră că cheltuielile pe 
care le-ar necesita menținerea 
cursului lirei sterline in limitele 
admise de viitorul sistem monetar 
(preconizat de Franța și R.F.G.) ar 
slăbi ritmul de creștere economică 
a Marii Britanii — ceea ce ar da 
noi dimensiuni șomajului — și, in 
același timp, ar face tot mai difi
cilă lupta împotriva inflației.

In cercurile comunitare din 
Bruxelles se apreciază că, după 
serioasele rezerve manifestate de 
Londra față de o eventuală ade
rare la noul sistem monetar, inten
sificarea criticilor la adresa Pieței 
comune agricole scoate la iveală — 
mai mult ca oricind de la aderarea 
Angliei la Piața comună (1973) — cit de profunde sint disensiunile 
dintre Marea Britanie și partene
rii ei din C.E.E.
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