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La „Azomureș cuprlnzătoare analiză a perspectivelor de dezvoltare a acestei repre
zentative unități industriale

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, a făcut, in cursul zilei de 29 septembrie, o vizită de lucru la Tîrgu-Mureș, s-a lntllniț CU oamenii muncii din acest important centru economic si cultural al tării- pentru a examina împreună cu ei. Ia fata locului, felul cum se înfăptuiesc sarcinile trasate de cel de-al XI-lea Congres al partidului, pregătirile pentru cincinalul viitor.în această zi, oamenii munci! din județul Mureș — români, maghiari, germani — în frunte cu comuniștii, au avut deosebita cinste de a raporta secretarului general al partidului că activitatea lor, plină de . abnegație, a fost încununată de un B' cces deosebit — îndeplinirea prevederilor actualului cincinal 1 'a producția globală.Reîntîlnindu-se cu tovarășul Nicolae Ceaușescu, cei ce trăiesc și muncesc pe aceste meleaguri i-au exprimat direct șl cald sentimentele lor de dragoste, stimă și recunoștință pentru grija și sprijinul permanent a- cordat dezvoltării economice șl sociale a județului lor, pentru activitatea neobosită consacrată progresului multilateral al patriei, creșterii continue a prestigiului României în lume....Este ora 9. Elicopterul prezidențial aterizează pe un platou din preajma combinatului chimic în aplauzele și uralele miilor de cetățeni.în numele tuturor locuitorilor județului Mureș, tovarășul loan Florea, mitetulul a urat Ceaușescu sosit.
(Continuare în pag. a HI-a)

prim-secretar al co- județean de partid, tovarășului Nicolae im călduros
(Continuare in pag. a H-a)

In timpul marii adunâri populare din piața centrală a orașului Tg. Mureș

CUVINTAREA TOVARĂȘULUI
NICOLAE CEAUȘESCU

la adunarea populară din Tîrgu-Mureș
Dragi tovarăși,Este o deosebită plăcere pentru mine să mă reîntîlnesc cu dumneavoastră, locuitorii municipiului Tg. Mureș și județului Mureș, cu activul de partid și membrii partidului și să vă adresez, cu acest prilej, un salut călduros din partea Comitetului Central al partidului, 

a Consiliului de Stat, a guvernului, precum și din partea mea perso
nal. (Aplauze și urale îndelungate; 
se scandează: „Ceaușescu-P.C.R.I").Vizita în județul Mureș se înscrie în preocuparea conducerii partidului nostru de a se consfă- tui permanent cu activul, cu comitetele de partid, cu membrii partidului, cu conducerile întreprinderilor și instituțiilor, ale unităților agricole de stat și cooperatiste, cu cei care lucrează în domeniul în- vățămîntului și științei — într-un cuvînt, cu toți oamenii muncii, fără deosebire de naționalitate. Convingerea noastră este că numai astfel hotărîrile și măsurile adoptate de partid și guvern corespund în cea mai mare măsură preocupărilor maselor largi populare de a asigura dezvoltarea continuă a patriei noastre, ridicarea bunăstării și fericirii întregului popor. (Aplauze, 
urale îndelungate).în mod fericit, vizita la Tg. Mureș, precum și această mare adu

nare populară coincid cu un important eveniment în viața municipiului și județului dumneavoastră : împlinirea prevederilor actualului cincinal, în domeniul producției industriale, cu 3 luni înainte de termen. (Aplauze puter
nice, urale). Aș dori să vă adresez calde felicitări dumneavoastră, tuturor colectivelor din întreprinderi, inginerilor, tehnicienilor, muncitorilor, tuturor acelora care și-au adus, într-o măsură mai mare sau mai mică, contribuția la această însemnată victorie pe calea construcției societății socialiste. Vă felicit din toată inima și vă urez noi și tot mai jnari succese ! (A- 
plauze, urale îndelungate ; se scan
dează: „Ceaușescu și poporul!").După cum cunoașteți, există un însemnat număr de județe — între care și Capitala patriei noastre socialiste — care au realizat cincinalul în patru ani și șase luni, iar altele, cu cinci luni, cu patru luni, sau trei luni înainte de termen. Aceasta înseamnă că țara noastră va obține o importantă producție suplimentară, ceea ce va contribui la dezvoltarea generală mai rapidă a României socialiste, la creșterea bunăstării și fericirii întregului popor, la ridicarea gradului său de civilizație. (Aplauze, urale; se 
scandează : „Ceaușescu-P.C.R.I").Realizările obținute în domeniul

e Au fost analizate probleme ale dezvoltării multilaterale a marelui municipiu transilvănean, întăririi economice a acestuia, înfloririi vieții sale social- edilitare.@ Secretarului general al partidului i s-a raportat îndeplinirea de către județul Mureș a prevederilor planului cincinal la producția globală.

industriei demonstrează, încă o dată, justețea orientării generale a partidului nostru, a hotărîrilor congreselor și Comitetului Central, de a dezvolta în ritm intens industria socialistă, pe baza tehnicii celei mai avansate, ca o garanție sigură a progresului general al societății, a întăririi forței, independenței și suveranității patriei. 
(Aplauze puternice, urale).S-au obținut, de asemenea, o serie de rezultate pozitive în dezvoltarea producției agricole. Cu toate că am avut ani nu prea buni — așa cum a fost și anul acesta — în ansamblu, producția agricolă a crescut cu aproape 30 la sută. De altfel, dacă nu mă înșel, și județul dumneavoastră realizează în agricultură, în acest cincinal, o creștere a producției de circa 30 la sută. în raport cu dinamica dezvoltării industriei, creșterea în agricultură este desigur mai mică, dar, în comparație cu ritmul general al agriculturii pe plan internațional, sporul de 30 la sută — deși nu se realizează în întregime prevederile din cincinal — constituie un rezultat bun; aceasta ne-a permis să asigurăm în condiții bune aprovizionarea populației, să livrăm la fondul pieței cu aproape 40 la sută mai multe produse decît în 1970.Mai avem multe de făcut în agricultură pentru a asigura o aprovi-

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, a primit, luni la amiază, in orașul Tîrgu-Mureș, pe președintele Partidului Uniunea de Centru—Noile Forte din Grecia. Gheorghios Ma- vros. care, la invitația C.C. al P.C.R., faoe o vizită în tara noastră.La primire a participat tovarășul Ștefan Andrei, membru supleant al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R.Oaspetele a transmis președintelui Nicolae Ceaușescu un cald salut din partea premierului Constantin Karamanlis și cele mai bune urări de succes.Mulțumind, președintele Nicolae Ceaușescu a rugat pe oaspete să transmită primului ministru al Greciei un cald salut.Gheorghios Mavros a exprimat tovarășului Nicolae Ceaușescu profunda satisfacție pe care o încearcă cu prilejul acesței întrevederi, a adresat vii mulțumiri pentru posibilitatea oferită de a vizita România, pentru ospitalitatea ce i-a fost rezervată, semn al prieteniei statornicite între țările și popoarele noastre. Oaspetele a subliniat că partidul său, care susține dezvoltarea relațiilor dintre România și Grecia, a salutat vizita premierului elen, rezultatele convorbiri- . lor avute cu acest prilej la București. Gheorghios Mavros a ținut, totodată, să releve caracterul fructuos al vizitei sale și a împărtășit impresia deosebită pe care i-a produs-o contactul nemijlocit cu realizările obținute de România pe calea propășirii economice și sociale, a bunăstării, în cei 13 ani care au trecut de la ultima sa vizită în tara noastră.

suc- ca- dauzionare și mai bună; dar cesele obținute pînă acum, lea pe care mergem ne garanția că, odată cu dezvoltarea industriei, va progresa în continuare și agricultura și ca urmare va crește continuu nivelul de trai, material și spiritual, al întregului nostru popor. (Aplauze pu
ternice, urale).în județul dumneavoastră se realizează în acest an o producție industrială globală de circa 15 miliarde lei, față de aproape 6 miliarde în 1965 și circa 10 miliarde în 1970. Este o creștere importantă ; ea marchează și intrarea în cîmpul muncii a unui important contingent de noi muncitori, ingineri și tehnicieni, clasei muncitoare de mii de oameni. _____tă cale, județul Mureș a suferit o transformare calitativă foarte importantă. S-a obținut, de asemenea, creșterea producției agricole cu aproape 500—600 de milioane lei, față de 1970. Au sporit și efectivele de animale. Am putea spune deci că, în domeniul producției materiale, județul Mureș — Ia fel ca și celelalte județe, ca întreaga țară — se dezvoltă într-un ritm intens.Am vizitat astăzi combinatul chimic, una din marile întreprin-

creștereacu peste 60 Pe aceas-

Salutînd călduros pe oaspete, tovarășul Nicolae Ceaușescu a subliniat că vizita sa în România constituie o mărturie grăitoare a dorinței comune de a extinde și adînci relațiile de stimă și colaborare dintre Partidul Comunist Român și Partidul Uniunea de Centru—Noile Forțe din Grecia, dintre cele două țări și popoare prietene.în această ambianță cordială, tovarășul Nicolae Ceaușescu și Gheorghios Mavros au avut un schimb de vederi (n legătură cu probleme — bilaterale și internaționale — de interes reciproc.în cursul întrevederii a fost apreciată pozitiv inițierea raporturilor dintre Partidul Comunist Român și Partidul Uniunea de Centru—Noile Forțe din Grecia și s-a manifestat hotărirea de a se acționa pentru intensificarea contactelor, a conlucrării dintre cele două partide, cu convingerea că acestea servesc intereselor ambelor națiuni, dezvoltării relațiilor româno-elene, cauzei păcii, cooperării și înțelegerii în Balcani, în Europa și în lume.De ambele părți a fost reafirmată voința de a contribui la întărirea și diversificarea continuă a colaborării româno-elene — pe plan politic, economic, tehnico-știintific, cultural — la promovarea legăturilor dintre organizațiile politice din România șl Grecia. în deplin consens, s-a apreciat că dezvoltarea multilaterală a relațiilor dintre România și Republica Elenă are o deosebită însemnătate pentru afirmarea raporturilor de bună vecinătate. colaborare șl pace în Balcani.în contextul aspectelor actuale ale vieții internaționale, abordate cu prilejul întrevederii, s-a evidențiat necesitatea de a se acționa cu fermitate pentru traducerea în viată a documentelor adoptate la Conferința general-europeană, pentru instaurarea unei securități reale și a cooperări rodnice pe continentul tru, pentru afirmarea dreptului cărui popor de a-și hotărî în independent destinele, ceea ce pune cu atît mai mult o conlucrare mal strinsă între statele europene, între forțele politioe. deci si între România și Grecia, Intre organizațiile politice din cele două țări.De comun acord s-a subliniat că omenirea contemporană este confruntată de numeroase probleme care se cer soluționate în spiritul păcii și justiției. în acest sens, s-a subliniat necesitatea așezării relațiilor interstatale pe baze noi, în spiritul respectului independentei și suveranității. egalității în drepturi, neamestecului în treburile interne, nerecurge- rii la forță sau la amenințarea cu folosirea ei, a rezolvării, problemelor internaționale în interesul tuturor națiunilor. Totodată, se impune soluționarea pe o bază nouă a problemelor economice Internaționale care să asigure lichidarea subdezvoltării, progresul economic al tuturor popoarelor și, în mod deosebit, al țărilor în curs de dezvoltare : în context, s-a relevat rolul important care revine acestor state in înfăptuirea unor relații economice internaționale echitabile, a unei lumi mal drepte și mai bune.în cadrul convorbirii a fost subliniată necesitatea rezolvării grabnice pe cale politică a situației din Cipru, care să asigure conviețuirea și conlucrarea pașnică a celor două comunități, cu respectarea independenței. suveranității și integrității țării.în cursul convorbirii s-a relevat importanța intensificării și conjugării — pe plan național și internațional — a acțiunilor unite ale forțelor democratice, progresiste,
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opiniei publice. în vederea aprofundării și consolidării cursului spre destindere, securitate și cooperare, a democratizării relațiilor interstatale și edificării unei lumi în care toate națiunile să-și poată organiza viata în. mod liber și suveran, potrivit aspirațiilor și intereselor lor le-, gitime.
★După întrevedere, tovarășul Nicolaa Ceaușescu a reținut pe oaspete la dejun.Au participat tovarășii Ștefan Andrei, Teodor Coman, ministru, loan Florea, prim-secretar al Comitetului județean Mureș al P.C.R., Vasile Sandru, adjunct de șef de secție la C.C. al P.C.R., reprezentanți ai vieții economice și culturale din. județul Mureș.A luat parte Lascaris Lascaridis. deputat în Parlamentul elen.în timpul dejunului, președintele Nicolae Ceaușescu șl Gheorghios Mavras au rostit scurte toasturi.în toastul său, tovarășul Nicolas 

Ceaușescu « «pus :Doresc să exprim bucuria noastră pentru vizita pe care o faceți in România, să menționez, cu satisfacție, cursul ascendent al relațiilor dintre România și Grecia și să-mi exprim, totodată, speranța că și dumneavoastră, partidul dumneavoastră vor exercita o influentă activă in dezvoltarea acestor raporturi.In ce privește problemele internaționale pe care le-am discutat astăzi, singurul lucru pe care aș vrea să-I menționez este dorința noastră ca ele să fie soluționate cit mai rapid pe calea tratativelor pașnice, să asistăm Ia o consolidare a relațiilor intre țările balcanice, la afirmarea unui Cipru independent în care celo două comunități să conviețuiască în mod pașnic, Ia o Europă în care popoarele să se dezvolte corespunzător voinței lor, să ne aducem contribuția Ia realizarea unei noi ordini economice pe plan mondial, a unei lumi mai bune și mai drepte.Vreau să ridic paharul în sănătatea dumneavoastră, pentru o bună colaborare între România șl Grecia.Răspunzind, Gheorghios Ma« 
vros a spus :Simt o deosebită cinste pentru faptul că președintele statului român m-a invitat la această intiinire, unde s-a făcut o trecere în revistă a problemelor internaționale mai importante și, cu acest prilej, am participat și la această masă prietenească.Prietenia dintre cele două țări este de nezdruncinat. Cele două țări nu s-au aflat niciodată față în fată ca adversare ; prietenia lor este, într-a- devăf, adîncă pentru că se sprijină pe popoare, nu numai pe guverne. Grecia este o țară pașnică ; ea nu amenință pe nimeni și este gata să colaboreze, să facă tot ce poate pentru a crea această nouă stare de lucruri despre care a vorbit domnul președinte.Omenirea este, de multă vreme, Încercată de suferințe pe planeta noastră.Din fericire, există conducători politici luminați, care văd interesul nu numai al propriilor lor țări, ci și interesul general al omenirii.Unul dintre aceștia, recunoscut pe plan internațional, care luptă pentru libertatea și independența popoarelor, este președintele Ceaușescu, în sănătatea căruia îmi veți permite să ridic paharul, precum și pentru dezvoltarea relațiilor eleno-române, pentru fericirea si bunăstarea poporului român.întrevederea și dejunul s-au desfășurat Intr-o atmosferă de caldă cordialitate și prietenie.

Intr-una din secțiile întreprinderii de piele șl mânuși



SCÎNTEIA — marți 30 septembrie 1975PAGINA 2
nuaannraKransssrammmuBEBaBSBBEsasBSBaEKmsBBDaB

VIZITA DE LUCRU A TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
(Urmare din pag. I)Se aclamă, se scandează- cu Însuflețire „Ceausescu — P.C.R.,Ceausescu și poporul".O gardă militară prezintă onorul. Se intonează Imnul de stat al Republicii Socialiste România.

Recomandări pentru dezvoltarea 
și modernizarea producției 

de îngrășăminte chimice in pas 
cu exigențele agriculturii

Chimiștil de pe marea platformă „Azomureș" primesc cu deosebit entuziasm pe secretarul general al partidului.Aici are loc o cuprinzătoare analiză a modului în care se înfăptuiesc indicațiile date chimiștilor mureșeni de tovarășul Nicolae Ceaiușescu cu prilejul ultimei vizite de lucru, precum și a sarcinilor ce revin acestei reprezentative unități industriale In viitorul cincinal, a perspectivelor sale de dezvoltare.Inginerul Dorel Popa, directorul general al combinatului, raportează că detașamentul de muncitori, ingineri și tehnicieni de la „Azomureș", în frunte cu comuniștii, printr-o concentrare a eforturilor, o mai bună organizare a muncii, au reușit să obțină succese de seamă în activitatea lor. De la vizita precedentă a secretarului general al partidului — în octombrie 1973 — combinatul s-a îmbogățit cu o nouă unitate de îngrășăminte azotoase. o fabrică de a- moniac de mare randament și tehnicitate, care lucrează la parametrii planificați, iar în prezent se află în probe tehnologice o instalație de îngrășăminte complexe, prima de acest gen din tară. Directorul combinatului relevă cu satisfacție faptul că indicațiile date de tovarășul Nicolae Ceaușescu vizînd valorificarea în- tr-un grad mai înalt a gazului metan. găsirea de noi rezerve pentru creșterea productivității muncii, reducerea in continuare a consumului de energie electrică și combustibil au fost traduse în viată. Gazdele prezintă date și fapte semnificative privind creșterea productivității muncii, aplicarea de noi tehnologii în fabricarea amoniacului, îmbunătățirea calității produselor. Bilanțul primelor trei trimestre ale anului va fi încheiat cu o depășire a producției globale în valoare de peste 77 milioane lei. materializată între altele în azotat de amoniu și uree — îngrășăminte suficiente pentru fertilizarea a circa 300 000 hectare teren agricol, șl un beneficiu suplimentar care va întregi suma de trei milioane lei. Se subliniază că în centrul preocupărilor colectivului combinatului. alături de sporirea și diversificarea producției de Îngrășăminte în scopul satisfacerii nevoilor agriculturii și a cerințelor la-export, stau pro-,, bleme care privesc valorificarea superioară a materiilor prime, precum șl a unor produse secundare. Anual vor fi recuperate, intre altele, circa 300 000 tone carbonat de calciu, importante cantități de fluor. în colaborare cu specialiști ai Institutului de cercetări chimice — ICECHIM, sînt în curs de realizare studii menite să asigure diversificarea producției de mic tonaj, perfectionarea unor tehnologii.Se vizitează apoi noua instalație de îngrășăminte complexe (azot, fosfor. potasiu), produse de mare importantă pentru agricultură. Secretarului general al partidului îi este înfățișată tehnologia modernă folosită aici, pe baza căreia se pot obține atît o valorificare a materiilor prime de peste 99 la sută, cit și produse de bună calitate și o înaltă e- ficiență economică. Așa, de pildă, s-a constatat că prin administrarea unei singure tone de asemenea îngrășăminte se poate obține un spor

După ceremonia sosirii, tovarășul Nicolae Ceaușescu se îndreaptă spre primul obiectiv al vizitei de lucru — combinatul de îngrășăminte chimice „Azomureș". cea mai mare unitate Industrială a județului.

de circa opt tone cereale. La cultura cartofului, creșterile de producție la hectar, prin folosirea acelorași îngrășăminte complexe, pot ajunge pînă la 80 la sută, iar la floarea-soarelui la mai mult de- 20 la sută. Iustin Rogoz, adjunct al ministrului industriei chimice, informează pe tovarășul Nicolae Ceaușescu că. prin realizarea acestei unități și a altor 3 instalații similare în cadrul combinatelor de la Arad, Craiova și Turnu-Măgurele, aflate în construcție, chimiștil înfăptuiesc una din sarcinile trasate de cel de-al Xl-lea Congres al partidului — diversificarea producției de îngrășăminte complexe.Conducerea combinatului arată că cei care lucrează la noua instalație sînt hotărîți ca în cel mult o lună de zile să asigure punerea acesteia în funcțiune, la capacitatea prevăzută.Tovarășul Nicolae Ceaușescu cere specialiștilor, ministerului de resort să urgenteze programul privind utilizarea în agricultură a îngrășămintelor lichide.Secretarul general al partidului recomandă. de asemenea, ca la amplasarea noilor capacități prevăzute a 
se ridica pe platforma „Azomureș" 

La întreprinderea de piele șl mânuși, în fața expoziției produselor unltâțil Dialog rodnic cu cadrele de conducere, cu muncitorii din unltâțlle vizitate

în viitorul cincinal să se aibă în vedere o concentrare a acestora, o utilizare judicioasă a terenului.în numele tuturor chimiștilor de aici, directorul general al combinatului asigură pe tovarășul Nicolae Ceaușescu că indicațiile date vor fi îndeplinite întocmai.Cea de-a doua etapă a vizitei tovarășului Nicolae Ceaușescu in municipiul de reședință al județului Mureș este consacrată examinării problemelor privind realizarea. în zona de vest a orașului, a unei puternice platforme a industriei ușoare, ramură importantă a economiei mureșene, care a cunoscut în ultimul deceniu o amplă dezvoltare.Semnificativă în acest sens este însăși evoluția întreprinderii de piele și mănuși, unde se desfășoară dialogul de lucru al secretarului genera) al partidului. Relevînd că unitatea produce în prezent de zece ori mai mult decît în urmă cu douăzeci și cinci de ani, ing. Iuliu Ferencz, directorul întreprinderii, raportează cu mîndrie că oamenii muncii de aid au realizat sarcinile actualului cincinal, atît la indicatorul producției globale, cît și la cel al livrărilor pentru export, încă din luna iulie.Acest succes va permite colectivului să înscrie în bilanțul final al perioadei 1971—1975 o producție suplimentară în valoare de aproape 180 milioane lei.în timpul vizitării unor secții, precum și a expoziției ce înmănunchează principalele produse ale uni-
Se analizează amplasarea unor noi 

și importante obiective 
ale industriei ușoare

* 5în fața unor grafice șl machete, tovarășul Nicolae Ceaușescu analizează apoi împreună cu primul 

tății, gazdele arată că, urmlnd recomandările secretarului general al partidului, s-au aplicat o serie de măsuri tehnico-organizatorice care au condus la creșterea considerabilă a eficientei activității industriale și la modernizarea structurii sortimentale a producției. S-a trecut, astfel, în condițiile diversificării mai accentuate a gamei de confecții din piele executate la comanda beneficiarilor din țară și de peste hotare, la folosirea largă a materiilor prime de proveniență indigenă, la utilizarea în mai mare măsură a deșeurilor, la valorificarea superioară a pieilor. Tot în vederea înlăturării unor importuri costisitoare, specialiștii de aici au organizat executarea, prin autoutilare, a pieselor de schimb necesare reparării și întreținerii mașinilor aflate în dotarea unității. Se folosește, de asemenea, cu bune rezultate, munca la domiciliu a femeilor din localitățile județului, formă de activitate care a fost mult extinsă, dovedindu-și din plin utilitatea. Toate acestea își găsesc reflectarea în dublarea productivității muncii în cursul actualului cincinal, reducerea corespunzătoare a costurilor de producție, valorificarea superioară a materiei prime șl sporirea substanțială a livrărilor Ia export.Apreciind realizările dobîndite de acest harnic colectiv pe linia sporirii și îmbunătățirii calitative a producției, tovarășul Nicolae Ceaușescu 11 adresează călduroase felicitări și urări de noi succese în activitatea viitoare.

secretar al comitetului județean de partid și cu reprezentanți ai conducerii Ministerului Industriei Ușoare, 

amplasamentele propuse de specialiști pentru principalele obiective ale platformei industriale ce se va înălța în imediata vecinătate a întreprinderii de piele și mănuși. Este vorba de o fabrică de tricotaje, o țesătorie de lînă combinată cu o filatură, una de bumbac și una de mătase, precum și o unitate de preindustrializare a materiei prime. Noile unități vor permite angrenarea în muncă a unui mare număr de femei din localitățile județului.în cursul dialogului care are loc se subliniază că planurile Inițiale au fost revizuite în spiritul indicațiilor secretarului general al partidului privind gruparea unităților în platforme compacte, în vederea asigurării unor fluxuri de producție rationale și evitării risipei de teren. Așa cum se prezintă însă situația concretă, constatată Ia fața locului de secretarul general al partidului, sînt condiții pentru realizarea unui mai ridicat’ grad de ocupare a suprafeței destinate noii platforme prin folosirea judicioasă a terenului, dezvoltarea dotărilor anexe existente, astfel Incit să poată servi toate celelalte unități ce vor lua ființă aid.Vizita de lucru a secretarului general al partidului a continuat la întreprinderea „Metalotehnica", unitate importantă, profilată pe fabricația de mașini și utilaje de confecții șl tricotaje.Dialogul de lucru, la care au luat parte Ion Bazac, adjunct al ministrului industriei ușoare, Mircea Popeanoș, director general al centralei de resort, Adalbert Kiss, directorul întreprinderii, numeroși specialiști, s-a axat și aid pe aspectele esențiale ale creșterii și perfecționării producției, sporirii eficienței e- conomice, îmbunătățirii calității produselor, ale dezvoltării viitoare a u- nității.Cu acest prilej, gazdele au arătat că de la precedenta vizită a secretatului general al partidului — din 1970 — producția întreprinderii s-a extins și modernizat, etapa actuală caracterizîndu-se prin asimilarea și introducerea în fabricație a unor 

utilaje și mașini complexe de concepție proprie. De altfel, cincinalul 1971—1975, care a fost realizat aici încă de Ia 19 aprilie anul acesta, a însemnat o triplare a producției, iar în planul diversificării, fabricarea unui mare număr de tipodimensiuni și repere pentru piese de schimb.Studiind planurile de dezvoltare a1 uzinei, tovarășul Nicolae Ceaușescu recomandă ca noile capacități să fie construite în perimetrul actual al întreprinderii, să se gospodărească cu atenție spatiile existente.Sînt analizate apoi rezultatele activității de cercetare, materializate în 14 brevete de invenții, dar, mai ales, în crearea unor produse de o ridicată tehnicitate.Tovarășul Nicolae Ceaușescu apreciază eforturile și realizările specialiștilor întreprinderii și cere ca activitatea de cercetare să fie intensificată pentru a se putea crea o adevărată familie de mașini și utilaje de tricotat, atît pentru necesitățile interne, cît și pentru export. Se subliniază că numai prin fabricarea în serie a mașinii de tricotat rectiliniu cu comenzi electronice se va realiza o importantă economie de valută.La noua turnătorie, proiectată șl realizată de specialiștii uzinei, secretarul general al partidului recomandă ca ea să producă atît pentru nevoile întreprinderii, cît și pentru ale tuturor unităților centralei și ministerului.Tot aici, secretarul general al partidului remarcă buna dotare a turnătoriei, ca și a altor sectoare productive și cere să fie extinsă activitatea de autodotare. astfel încît uzina să-și poată asigura necesarul de ma- șini-unelte. De asemenea, se indică studierea posibilității de a se furniza și altor beneficiari asemenea mașini și utilaje.în cursul discuției se abordează șl problema producerii pieselor de schimb pentru întreaga sistemă de mașini a industriei ușoare. Apreciind și aid rezultatele obținute, tovarășul Nicolae Ceaușescu remarcă faptul că diversificarea este prea mare, impunîndu-se o tipizare, o 

uniformizare a dotării cu piese da schimb pentru a se reduce cheltuielile în acest domeniu.Dialogul cuprinde, în același cadru, și problema specializării uzinei pe toată gama mașinilor de cusut.în această ordine de idei se recomandă să se studieze posibilitatea trecerii fabricației acestui produs da la Uzina din Cugir la întreprinderea mureșeană — fapt care va contribui la sporirea efidentel activității în acest domeniu.Vizitîndu-se unele laboratoare d« cercetare și încercare a rezistenței pieselor, secretarul general al partidului, după ce apreciază preocupările în acest sens, subliniază necesitatea de a se continua, la standuri de probă, verificarea tuturor mașinilor in stare de montaj, astfel ca nid un produs să nu părăsească uzina fără certificatul de calitate.în altă secție de fabricație discuția se referă la modul în care se valorifică în întreaga uzină materia primă și în special metalul. Rețl- nîndu-se faptul că aici gradul de prelucrare este înalt — la tona da metal sînt obținute produse în valoare de aproape 1 milion lei — tovarășul Nicolae Ceaușescu recomandă colectivului Intrepr'-^^O’) specialiștilor centralei și m. Jarului să acționeze permanen e- tru valorificarea superioară a lulul. Se relevă, totodată, Insej, tatea creșterii calificării mun cito, lor, a pregătirii cadrelor ”i€ce ' unității.încheindu-șl vizita, tovarășul Nicolae Ceaușescu felicit^ pe gazda pentru rezultatele obținute și le urează noi succese în activitate, „Aveți o uzină bună, a arătat secretarul general al partidului, căreia trebuie să-1 măriți capacitatea pentru a contribui din plin la satisfacerea nevoilor interne si ale exportului".Pe traseul străbătut prin municipiul Tg. Mureș, tovarășul Nicolae Ceaușescu a abordat, cu primul secretar al comitetului județean dș partid, aspecte legate de sistematizarea în continuare a orașului. Apreciind modul cum a fost conceput și realizat centrul municipiului, secretarul general al partidului a cerut edililor ca aici să fie ridicate noi construcții, moderne, într-o linia arhitectonică frumoasă, inspirată din tradițiile locale. Totodată, s-a indicai sporirea densității construcțiilor da locuințe în perimetrul actual al ora» șuiul.Tovarășul Nicolae Ceaușescu a re» comandat, de asemenea, să fie anali» zate temeinic spațiile din incinta fiecărei Întreprinderi în vederea folosirii judicioase, cu simț de răspundere. a terenurilor.La intrarea în sediul comitetului județean de partid, tovarășul Ipaij Florea a prezentat secretarului general al partidului programul de lucrări elaborat de organele locale in lumina indicațiilor trasate de conducerea partidului, de tovarășul Nicolae Ceaușescu personal, pentru evitarea inundațiilor care, după cum se știe, au afectat mal multe zone din această parte a țării. în ecc.rt context, sînt prezentate lucrările de regularizare și amenajare a rîulul Mureș, in zona orașelor Tg. Mureș și Reghin, a Tîrnavei Mari, la Sighișoara, a Tîrnavei Mici, la Tîrnăveni, in vederea protejării de inundații a acestor localități, precum și a unor terenuri agricole.Au fost înfățișate, de asemenea, studiul elaborat de organele județene cu privire Ia sistematizarea zonelor industriale din municipiul Tg. Mureș, întocmit potrivit recentelor indicații trasate de conducerea de partid, precum și unele variante de dezvoltare a zonei industriale a orașului Reghin.în cursul după-amiezii, tovarășul Nicolae Ceaușescu a părăsit municipiul Tirgu-Mureș. Mii și mii de cetățeni au tinut să salute la plecare pe secretarul general al partidului, ovafionînd îndelung „Ceaușescu- P.C.R.", „Ceaușescu și poporul".Secretarul general al partidului Ișl ia rămas bun de la cetățenii oi. julul Tirgu-Mureș, urîndu-le noi ș^roi succese, multă sănătate și fericir

Adunarea populară d in Tîrgu-Mureș
După rodnica vizită de lucru Întreprinsă in cîteva unități economice din municipiul Tirgu-Mureș, în piața centrală a orașului a avut loc o adunare populară, la care au participat cu însuflețire mii și mii de cetățeni.Deschizînd adunarea, tovarășul loan Florea, prim-secretar al Comitetului județean Mureș al P.C.R., in numele celor peste 74 000 de comuniști, al tuturor oamenilor muncii de pe meleagurile mureșene, români, maghiari, germani, a spus : Noi, locuitorii acestui județ, avem din nou minunatul prilej de a vă împărtăși, tovarășe secretar general, sentimentele noastre de înaltă apreciere pentru activitatea dumneavoastră neobosită, exemplară și prodigioasă, consacrată înfloririi patriei și fferi- cirii poporului.Urmînd cu convingere neabătută exemplul dumneavoastră, răspunzind cu entuziasm și profunde simțăminte patriotice chemării adresate da partid întregului popor de a realiza cincinalul înainte de termen, oamenii muncii din județul nostru, sub conducerea organelor și organizațiilor de partid, au pus în slujba îndeplinirii sarcinilor economico-socia- le toată puterea de muncă, capacitatea creatoare, devotamentul și pasiunea. xVă rog să-mi permiteți, stimate tovarășe secretar general, să vă raportez că astăzi, 29 septembrie, în județul Mureș prevederile actualului plan cincinal la producția globală industrială au fost îndeplinite.Astfel, pînă la finele anului, in județul nostru se va obține un spor de producție în valoare de peste 4 miliarde lei.Vorbitorul s-a referit apoi la schimbările profunde petrecute, în ultimii ani, în viața județului, pe harta căruia au apărut noi obiective industriale, agricole, social-culturale și edilitar-gospodărești.Primul secretar al comitetului județean de partid a arătat, în continuare : Oamenii muncii din industria și agricultura județului nostru își consacră, în prezent, întreaga energie și capacitate de muncă realizării integrale a sarcinilor de plan pe a- cest an și pregătirii judicioase a condițiilor pentru desfășurarea normală a activității in viitorul cincinal.

în tot ceea ce am înfăptuit și înfăptuim, noi vedem permanent sprijinul neprecupețit acordat de conducerea partidului, de dumneavoastră personal, tovarășe secretar general, precum și materializarea consecventă a indicațiilor și orientărilor pe care ni le-ati dat în repetate rînduri, cu prilejul vizitelor de lucru întreprinse, în ultimii ani, în numeroase unități economice și social- culturale din județul nostru.Animați de marile sarcini ce revin județului nostru în cincinalul revoluției tehnico-științifice, ferm hotărîți să traducă în viată istoricele hotăriri ale Congresului al Xl-lea al partidului, comuniștii, toți oamenii muncii acționează pentru a spori eficiența j economică, randamentul activității lor, în scopul recuperării grabnice a tuturor restanțelor cauzate de calamitățile naturale din iulie, pentru realizarea integrală a sarcinilor de plan și a angajamentelor asumate.Cunoaștem, la nivel județean și al fiecărei unități economice, sarcinile pe ansamblul cincinalului viitor și îndeosebi pe 1976. Știm că înfăptuirea lor necesită intensificarea activității politico-educative pentru dezvoltarea conștiinței socialiste și creșterea combativității revoluționare, pentru promovarea consecventă a principiilor eticii și echității socialiste.Sîntem preocupați, de asemenea, de perfectionarea activității organizațiilor de partid, de îmbunătățirea stilului lor de muncă, pentru afirmarea tot mai puternică a rolului lor conducător.Nu pot să nu folosesc și acest prilej spre a exprima adeziunea noastră fierbinte la întreaga politică internă și externă a partidului și a statului, jalonată atît de magistral în Programul partidului. în același timp, oamenii muncii de pe aceste străbune meleaguri ale patriei, ca de altfel întregul nostru popor, dau o înaltă apreciere activității neobosite a conducerii partidului și statului nostru, a dumneavoastră personal, stimate tovarășe ■ secretar general, pentru dezvoltarea relațiilor internaționale ale României, pentru creșterea contribuției sale la cauza colaborării, a statornicirii unei noi ordini economice și politice internaționale, pentru 

făurirea unei lumi mai bune și mai drepte.împărtășind gîndurile și sentimentele care animă în aceste momente deosebite pe muncitorii, tehnicienii și inginerii de pe platforma Combinatului de îngrășăminte chimice, directorul combinatului, Dorel Popa, a spus : Este vie în mintea noastră vizita pe care ați făcut-o în combinat acum doi ani, prilej cu care ați întreprins atunci, ca și astăzi, o analiză profundă a întregii noastre activități, analiză care a permis obținerea unor rezultate frumoase în producție, în întreaga viață a întreprinderii. Vă raportăm că indicațiile pe care ni le-ați dat pentru găsirea de noi rezerve de creștere a productivității muncii, pentru recuperarea rămînerilor în urmă a lucrărilor de investiții, precum și urmărirea executării de cea mai bună calitate a lucrărilor au fost înfăptuite. Am reușit să punem în funcțiune unitatea de îngrășăminte azotoase, fabrica de amoniac de mare randament și tehnicitate, iar unitatea de îngrășăminte complexe a intrat în probe tehnologice. De asemenea, vă informăm că angajamentul nostru pentru acest an — de a da peste plan produse în valoare de 160 milioane lei — îl vom onora în întregime.Asigurăm conducerea partidului, pe dumneavoastră, iubite tovarășe secretar general, că harnicul colectiv al combinatului nostru, sub conducerea organelor și organizațiilor de partid, va acționa și în viitor, neobosit, pentru aplicarea în viață a tuturor sarcinilor ce ne revin din documentele de însemnătate istorică ale Congresului al Xl-lea al partidului, a indicațiilor pe care ni le-ați dat cu prilejul vizitei de astăzi, pentru punerea în funcțiune la parametrii proiectați a noi și importante instalații și capacități de producție. Avînd sarcini importante de export, întreprinderea noastră va face totul ca prin calitatea produselor sale să ridice prestigiul industriei românești, să contribuie la intensificarea participării țării noastre la schimburile mondiale de valori.Luind cuvîntul, Aurel Mîndru, secretarul comitetului de partid de la întreprinderea de prelucrare a lemnului „23 August", a spus : Dorim să 

vă raportăm, mult stimate ■ și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, că îndemnul dumneavoastră comunist a- dresat națiunii de a realiza cincinalul înainte de termen, oamenii muncii din întreprinderea noastră l-au transformat în faptă cu peste 8 luni mai devreme și sîntem hotărîți să realizăm, pînă Ia sfîrșitul anului, o producție suplimentară de 300 milioane lei. în același timp, pe baza recomandărilor dumneavoastră, am trecut la o amplă activitate de creație, de diversificare și reînnoire a producției, de realizare a unor tipuri de mobilă, care valorifică superior lemnul și măiestria colectivului, inteligența proprie. Vă informăm că prin acest efort creator producem astăzi 500 de sortimente de mobilă, asigurînd minunate condiții pentru a ne prezenta pe noi piețe, pentru trecerea la îndeplinirea exemplară a cincinalului 1976—1980.în calitate de secretar al unei puternice organizații de partid, permi- teți-mi să vă raportez că în întreaga noastră activitate am aplicat cu fermitate hotărîrile partidului nostru, indicațiile dumneavoastră privind creșterea rolului organizațiilor de bază în educarea colectivului în spiritul exigenței și răspunderii comuniste fată de îndeplinirea sarcinilor, în lumina principiilor eticii și echității socialiste. în fata dumneavoastră, mult iubite și stimate secretar general al partidului, ne exprimăm hotărîrea nestrămutată de a munci cu abnegație și dăruire pentru îndeplinirea exemplară a tuturor sarcinilor ce ne revin în etapa calitativ nouă în care intrăm.Cetățeni cu drepturi egale și depline, fii ai României socialiste, noi, tinerii din județul Mureș. în frățească conviețuire, români, maghiari și germani, sîntem deopotrivă antrenați în rodnica întrecere cu timpul — a subliniat în cuvîntul său Eva Szekely, muncitoare Ia întreprinderea de pielărie și mănuși. întreprinderea unde lucrez a cunoscut o frumoasă dezvoltare și în anii actualului cincinal. Majoritatea celor ce muncesc în unitatea noastră sînt femei a căror măiestrie este apreciată nu numai la noi, ci și în cele 17 țări unde se exportă produsele fabricii. îndeplinirea cincinalului încă in luna iulie ne permite ca pînă la sfîrșitul anului să realizăm o pro

ducție suplimentară în valoare de 178 milioane lei.Cu adîncă emoție folosesc prilejul acesta fericit pentru a vă transmite, încă o dată, stimate tovarășe secretar general, cele mai calde mulțumiri ale oamenilor muncii de naționalitate maghiară și ale celor de alte naționalități din județ — tineri și vîrstnici — pentru înalta grijă cu care Partidul Comunist Român transpune în viață politica sa marxist-le- ninistă în soluționarea problemei naționale.Pentru tot ceea ce s-a înfăptuit, pentru minunatele perspective ce ni se deschid sub conducerea dumneavoastră clarvăzătoare, iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, ne exprimăm și acum recunoștința și profunda noastră angajare, dorindu-vă din toată inima multă sănătate și putere de muncă spre fericirea întregului nostru popor, spre gloria scumpei noastre patrii.în cuvîntul său. Gheorghe Puskas, rectorul Institutului medico-farma- ceutic, a spus : în ambianța dezvoltării multilaterale a țării pe făgașul socialismului, și noi. intelectualii, sîntem chemați să ne aducem o contribuție pe măsură la formarea, pe toate planurile, a omului de tip nou, în care trebuie să se amplifice mereu valorile profesionale și moral-politice revoluționare, comuniste.Permiteti-mi să arăt că pentru înfăptuirea operei minunate, fără precedent în istoria țării, de modelare comunistă a oamenilor, de dezvoltare a culturii românești socialiste unitare și indivizibile, și în județul nostru se desfășoară o susținută și consecventă activitate. Aici \ pulsează o tot mai vie și mai amplă viață științifică, cultural-artistică, împletită cu ritmurile trepidante ale industrializării socialiste, ale activității constructive pe toate planurile.Rezultatele obținute reflectă politica științifică a partidului nostru, care aplică în mod creator adevărurile generale ale revoluției socialiste la condițiile concrete ale României. Aceste succese sînt, de asemenea, încă o dovadă elocventă și confirmare strălucită a justeței politicii marxist-leniniste a partidului In problema națională.

Recunoștința noastră fără margini față de partid și popor, față de dumneavoastră o reafirmăm azi prin angajamentul de a ne aduce contribuția la înfăptuirea Programului partidului, care este programul nostru, al tuturor cetățenilor patriei, indiferent de naționalitate. A faca din fiecare student, așa cum ați indicat dumneavoastră, un specialist de înaltă clasă, educat in spiritul patriotismului socialist, cu o moralitate a muncii și a comportării cu a- devărat nouă, comunistă, apt și hotărît să răspundă cu competență și abnegație sarcinilor pe care țara le va pune, iată obiectivul prioritar care polarizează toate eforturile noastre, ale cadrelor didactice — români, maghiari, germani, care, Intr-o strînsă unitate și frăție,' muncesc cu abnegație pentru a-și îndeplini înalta lor misiune.Consătenii mei, în frunte cu comuniștii — a spus Simion Mureșan, președintele cooperativei agricole de producție Balda — m-au trimis aici să. vă asigur că la noi, ca și în întregul județ, există o preocupare permanentă pentru aplicarea în viață a hotărîriior partidului, a indicațiilor dumneavoastră, in care am găsit întotdeauna învățăminte minunate și călăuză sigură pe drumul binelui și fericirii. Astfel, gospodărind cu grijă fiecare palmă de pămînt, folosind chibzuit celelalte mijloace de producție, la care s-a adăugat hărnicia cooperatorilor noștri, am obținut an de an producții sporite, în aceste zile, cu mic cu mare, sub conducerea comandamentului comunal. lucrăm din zori și pînă în noapte la strînsul roadelor acestei toamne, care la noi este bogată, cu producții medii la hectar de 8 mii kg de porumb boabe. 45 mii kg sfeclă de zahăr, în condiții de neirigare. avînd posibilități să depășim substanțial vînzările la fondul de stat. în privința planului pe întregul cincinal, vă raportăm cu mîndrie că ne înscriem și noi In-, tre unitățile care l-au îndeplinit încă în luna iulie anul acesta.Preocupările noastre sînt îndreptate acum și spre asigurarea piinii anului viitor. Avem însămînțată pînă astăzi 50 la sută din suprafața planificată cu grîu, lucrările fiind de calitate foarte bună, și vă promitem 

că tot așa le vom face și In continuare.Convinși că putem face și mal multe, ne angajăm în fața dumneavoastră, tovarășe secretar general, că vom munci în continuare mal bine, că vom pune mult preț pe întărirea ordinii și disciplinei, vom perfecționa organizarea muncii în echipe, dovedind că și noi, țăranii cooperatori, ne putem încadra într-o muncă asemănătoare celei din fabrici și uzine.Incredințîndu-vă încă o dată de hotărîrea noastră de a munci fără răgaz pentru înfăptuirea programului partidului, vă rog să-mi îngăduiți să vă urez și eu, din partea mea și a cooperatorilor pe care-i reprezint, multă sănătate, fericire și viață îndelungată, spre binele nostru, al tuturor și al țării.în aclamațiile și ovațiile puternice ale miilor de participant! Ia adunarea populară a luat cuvîntul tova- rășm Nicolae Ceaușescu.Cuvîntarea secretarului general al partidului a fost urmărită cu deosebit interes și satisfacție și subliniată în numeroase rînduri de puternice aplauze și aclamații.Adresindu-se tovarășului Nicolae Ceaușescu, în încheierea adunării, tovarășul loan Florea a spus :Păstrînd în inimi cuvintele dumneavoastră însuflețitoare, vă asigurăm că orientările prețioase, indicațiile, sarcinile pe care ni le-ați dat vor jalona întreaga noastră activitate și că nu va exista pentru noi nimic mai de preț decît a ne consacra întreaga putere și capacitate de muncă, tot elanul nostru revoluționar traducerii în viață a politicii interne și externe a partidului și statului.Vom munci cu dăruire și pasiune pentru a traduce în viață neabătut istoricele hotăriri ale Congresului al Xl-lea, aducîndu-ne astfel întreaga contribuție la continua înflorire și bunăstare â națiunii noastre socialiste. la marea operă de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare spre comunism a scumpei noastre patrii.Adunarea populară ia sfirșit fn- tr-o atmosferă de puternic entuziasm. Răsună aclamații și urale. Mulțimea scandează cu înflăcărare „Ceaușescu—P.C.R.", „Ceaușescu șl poporul".



SClNTEIA •— marți 30 septembrie 1975 PAGINA 3

la adunarea populară din Tîrgu-Mureș
(Urmare din pag. I) deri chimice ale țării. Trebuie să menționez — cred că tovarășii de la combinat nu vor vedea în aceas
tă apreciere un motiv să se preocupe mai puțin de bunul mers al activității în viitor — că acest combinat se numără printre întreprinderile de îngrășăminte chimice cu bune rezultate, aș putea spune fruntașe; nu știu dacă nu ocupă chiar primul loc în acest domeniu. Doresc să adresez colectivului de oameni ai muncii de la combinat, conducerii acestuia, comuniștilor calde felicitări și să le urez rezultate tot mai bune în viitor, astfel ca, în continuare, combinatul să se situeze pe un loc de frunte. 
(Aplauze puternice, prelungite).Am vizitat, de asemenea, Fabri
ca de confecții din piele și mănuși, care mi-a produs, de asemenea, o impresie bună. Doresc să adresez și acestui colectiv calde felicitări și să-i urez succese tot mai mari în activitatea viitoare. 
(Aplauze puternice, prelungite).A treia întreprindere pe care am vizitat-o astăzi este întreprinderea de mașini textile. O unitate cu rezultate bune și cu perspective de dezvoltare foarte mari, ținînd seama de necesitățile viitoare ale țării în acest sector de activitate. Doresc să felicit colectivul acestei întreprinderi pentru ceea ce a realizat și, totodată, să-i urez să acționeze cu mai multă fermitate pentru ridicarea uzinei la nivelul cerințelor tehnicii moderne, al exigențelor partidului și guvernului, îi doresc succes pe această cale ! 
(Aplauze, urale; se scandează: 
„Ceaușescu — P.C.R.!").în cursul cincinalului, în județul dumneavoastră s-au realizat investiții de aproape 15 miliarde lei. S-au dezvoltat orașul Tg. Mureș și celelalte centre industriale din județ. în următorul cincinal va continua — după cum cunoașteți din hotărîrile Congresului al XI-lea — dezvoltarea generală a patriei noastre în ritm înalt. în acest cadru, județul Mureș și municipiul Tg. Mureș vor cunoaște în continuare o dezvoltare puternică. Se vor realiza investiții de aproape 17 miliarde și jumătate, se vor dezvolta noi capacități de producție, se vor moderniza cele existente. în concordanță cu Directivele Congresului al XI-lea, vom orienta investițiile mai cu seamă spre dotarea cu mașini și utilaje de înaltă tehnicitate. Pe această bază, în conformitate cu prevederile planului, producția industrială urmează să ajungă la peste 23 miliarde lei ; eu sînt însă convins că ea va depăși cu mult 25 de miliarde lei și doresc să vă urez tu

turor oamenilor muncii din Tg. Mureș și din județ succes deplin în realizarea acestor mărețe sarcini ale cincinalului viitor. (Aplauze puternice, urale).Fără îndoială că îndeplinirea obiectivelor stabilite în industrie cere eforturi susținute : este vorba în primul rind de ridicarea nivelului conducerii, de întărirea disciplinei în toate colectivele. Problemele complexe legate de revoluția tehnico-științifică — care trebuie să se afirme cu putere în cincinalul viitor — impun colectivelor de conducere, organizațiilor de partid, tuturor oamenilor muncii măsuri energice pentru transformarea întreprinderilor din întregul județ în mari unități, organizate pe baza celor mai noi cuceriri ale științei și tehnicii moderne, care să livreze produse de o calitate și un nivel tehnic tot mai înalte, corespunzător atît cerințelor interne, cît și exigențelor pieței internaționale. Cunosc bine întreprinderile din județul dumneavoastră ; de aceea, sînt convins că și în județul dumneavoastră sarcinile trasate de Congresul al XI-lea vor fi îndeplinite cu succes în domeniul ridicării nivelului tehnic, al calității, al afirmării cuceririlor revoluției tehnico-știin- țifice. (Aplauze puternice, urale).Se prevăd, de asemenea, măsuri pentru sporirea substanțială a producției agricole, pentru realizarea unei creșteri mult mai mari decît în actualul cincinal. Și în județul Mureș sînt posibilități de a obține o producție superioară în agricultură, cu mult peste ceea ce se realizează în prezent. Aceasta cere o mai bună organizare a muncii în fiecare unitate, în fiecare comună, măsuri hotărîte pentru ca mijloacele de care dispunem — îngrășămintele șl substanțele chimice, semințele de înaltă productivitate, baza tehnico-materială, cadrele de specialiști și, mai cu seamă, forța minunată a țărănimii, a tuturor celor care lucrează în agricultură — să fie folosite cu maximum de randament. Trebuie să realizăm o producție agricolă superioară în toate sectoarele, asi- gurînd astfel - o cantitate mai mare de produse agroalimentare pentru aprovizionarea în condiții superioare a oamenilor muncii. 
(Urale puternice ; se scandează : 
„Ceaușescu și poporul!“).Cunosc multe comune, multe u- nități agricole din județ și am convingerea că- țărănimea din Mureș, lucrătorii din agricultură vor face totul pentru a-și îndeplini cu cinste aceste sarcini de seamă. Le urez tuturor succese tot mai mari în activitatea viitoare ! (Aplauze pu
ternice, urale).

Municipiul Tg. Mureș este și un centru universitar care dispune de trei unități de învățămînt superior cu rezultate bune în desfășurarea procesului instructiv-educativ. In general se desfășoară cu succes și activitatea de cercetare. In întreprinderile pe care le-am vizitat azi am constatat cu satisfacție preocuparea conducerilor întreprinderilor pentru dezvoltarea cercetării. Știu că și în instituțiile de învățămînt se desfășoară o activitate de cercetare susținută. Consider că cei ce lucrează în învățămînt și în cercetarea științifică în Tg. Mureș au adus o contribuție importantă la succesele obținute de județ în realizarea cincinalului înainte de termen. întreaga intelectualitate joacă un rol tot mai important în dezvoltarea României socialiste, în ridicarea nivelului de civilizație al patriei. (Aplauze puternice). Doresc să adresez și lucrătorilor din domeniul învățămîntului și științei, întregii noastre intelectualități din Tg. Mureș și din județul Mureș, odată cu felicitările pentru realizările dobîndite pînă . acum, urarea fierbinte de a obține noi și noi succese în dezvoltarea învățămîntului, în legarea lui mai strîn- să de producție, de viață și de cercetare, în ridicarea generală a nivelului de cultură al locuitorilor a- cestor meleaguri. (Aplauze puterni
ce, prelungite).Tot ceea ce realizăm în dezvoltarea forțelor de producție, a științei și culturii este destinat creșterii necontenite a nivelului de trai material și spiritual al poporului. In conformitate cu hotărîrile Congresului al XI-lea, retribuția reală în cincinalul pe care îl încheiem în curînd va fi cu peste 22 la sută mai mare față de 1970, depășin- du-se și în acest domeniu Directivele stabilite de Congresul al X-Iea al partidului.S-a dezvoltat puternic sectorul construcțiilor de locuințe. In Tg. Mureș, ca și în celelalte orașe din județ, se poate constata creșterea impetuoasă a construcțiilor de locuințe ; în actualul cincinal au fost construite în județ peste 12 000 de apartamente. De altfel, în Tg. Mureș oricine poate constata — cum se spune, pe viu — înfăptuirea Programului partidului în domeniul construcțiilor social-culturale.Privitor la felul cum s-a construit ar fi, desigur, lucruri multe de spus — unele bune, pentru că s-au obținut rezultate pozitive, dar și critici cu privire la risipa mare de teren. Am discutat recent schița de sistematizare a orașului Tg. Mureș și a altor orașe ; am stabilit măsuri pentru a se construi mai frumos, în cadrul unei sistematizări care să respecte actualul sis

tem stradal, astfel încît cele pesta 17 000 de locuințe ce vor fi ridicate în județul dumneavoastră să asigure o înfățișare tot mai modernă, tot mai frumoasă orașului dumneavoastră, tuturor localităților din județ. Știu că dispuneți da forțe în acest sector și am convingerea că organizațiile de partid, comitetele orășenești, consiliile populare, comitetul județean vor lua măsuri pentru realizarea în bune condiții a construcțiilor de locuințe și a celorlalte construcții social-culturale, contribuind și pe această cale la ridicarea nivelului de trai, a gradului de civilizație al tuturor celor ce muncesc. (Aplauze 
puternice).Am mai vorbit aici, la Tg. Mureș, despre justețea politicii naționale a partidului și statului nostru socialist, despre realizarea în practică, în cele mai bune condiții, a adevăratei egalități în drepturi între toți cetățenii României socialiste, fără deosebire de naționalitate. Dezvoltarea industriei, a- griculturii, științei, învățămîntului, culturii, a construcțiilor de locuin- țe și a construcțiilor social-culturale demonstrează elocvent felul în care partidul nostru înfăptuiește neabătut principiile marxist-le- niniste, asigurînd deplina egalitate în drepturi, în primul rînd în domeniul hotărîtor al condițiilor de muncă și viață ale cetățenilor patriei noastre. (Aplauze, urale; se scandează : „Ceaușescu — P.C.R. !“, „Ceaușescu și poporul!“). Această egalitate se manifestă în toate domeniile, în posibilitatea fiecărui cetățean de a participa activ la conducerea tuturor sectoarelor de activitate, în diferite forme și organisme, începînd cu adunările generale, consiliile de conducere ale oamenilor muncii, consiliile populare comunale, orășenești și județene, instituțiile de învățămînt, și — nu mai vorbesc — în conducerea organelor și organizațiilor de partid și obștești. Există condiții reale ca fiecare cetățean, fără deosebire de naționalitate, român, maghiar, german sau de alte naționalități, să-și pună cunoștințele, priceperea, entuziasmul în slujba făuririi societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintării ferme a patriei noastre spre comunism. (Aplauze pu
ternice, prelungite).Tot ceea ce realizăm este rezultatul politicii juste, revoluționare, marxist-leniniste, a partidului nostru, care se călăuzește neabătut după concepția științifică a materialismului-dialectic și istoric, aplică în mod creator adevărurile generale la condițiile concrete ale României, unește într-o singură direcție forța minunată a poporu

lui, închegînd unitatea și solidaritatea tuturor cetățenilor de la orașe și sate, fără deosebire de naționalitate. Aceasta constituie garanția realizării cu succes a Programului elaborat de Congresul al XI-lea al partidului ! (Aplauze și urale ; se 
scandează: „Ceaușescu — P.C.R.!“).Viața, realitățile adeveresc cu putere că partidul nostru comunist, fiecare organizație a sa — și în acest cadru și comitetul județean, comitetele orășenești și comunale, organizațiile de partid din județul dumneavoastră — își îndeplinesc cu cinste misiunea și rolul de forță politică conducătoare în societatea noastră, unind toate colectivele de oameni ai muncii în lupta pentru înfăptuirea neabătută a programului de dezvoltare multilaterală a patriei. Tocmai datorită creșterii și îndeplinirii în cele mai bune condiții a rolului politic, de forță conducătoare în societate, al partidului nostru, am reușit să obținem toate succesele de pînă acum. In aceasta constă garanția înfăptuirii neabătute a Programului de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate, de înaintare spre comunism 1 
(Aplauze puternice, urale).Preocupîndu-ne de dezvoltarea socialistă a patriei noastre, acordăm, totodată, o atenție sporită activității pe plan internațional. Pornim constant de la necesitatea întăririi prieteniei, colaborării și solidarității cu toate țările socialiste, promovăm, larg colaborarea cu țările în curs de dezvoltare, cu toate statele lumii, fără deosebire de orînduire socială. Sîntem conștienți că dezvoltarea în continuare a patriei noastre, ridicarea ei la un nivel tot mai înalt de civilizație sînt strîns legate de întărirea colaborării internaționale, de realizarea unei politici de pace și cooperare pe plan mondial. (Aplauze puter
nice, prelungite).Evenimentele demonstrează justețea orientărilor stabilite de congresele partidului nostru, a activității practice desfășurate de Comitetul Central, de guvernul țării pe plan internațional. Intr-adevăr, s-au obținut succese importante în desfășurarea Conferinței general-europene de la Helsinki. Aceasta marchează un moment important și deschide, totodată, o etapă nouă în lupta pentru realizarea în Viață a securității pe continentul nostru și în întreaga lume. S-au obținut, de asemenea, succese mari în lupta popoarelor pentru lichidarea dominației imperialiste, colonialiste și neocolo- nialiste ; zeci și zeci de state în curs de dezvoltare, de țări mici și mijlocii își afirmă cu tot mai mare 

hotărîre voința de a fi stăpîne pe bogățiile naționale, pe destinele proprii, de a-și organiza viața așa cum doresc, fără nici un amestec din afară. (Aplauze puternice). Se afirmă cu putere în lume principiile deplinei egalități în drepturi, respectului independenței șl suveranității naționale, neamestecului în treburile interne, renunțării Ia forță și Ia amenințarea cu forța în relațiile internaționale. Astăzi este tot mai evident că numai pe baza respectării stricte a acestor principii este posibilă asigurarea păcii, se poate prevedea un viitor de destindere și colaborare între toate națiunile lumii. Nu uităm că mai sînt forțe reacționare, că mai există conflicte care pot pune în orice moment în primejdie pacea internațională. De aceea, Partidul Comunist Român, România socialistă consideră că trebuie intensificate eforturile pentru unirea tuturor forțelor progresiste, în scopul unui și mai puternic avînt al luptei pentru lichidarea deplină a vechii politici de inechitate, pentru realizarea unor relații noi, democratice pe plan internațional. Avem în vedere în primul rînd necesitatea de a se pune bazele unei dezvoltări mai accelerate a statelor slab dezvoltate, pentru realizarea unei noi ordini economice internaționale, care să asigure accesul tuturor națiunilor la cuceririle științei și tehnicii contemporane, să asigure o dezvoltare mai echilibrată a economiei mondiale, și, pe această bază, creșterea bunăstării tuturor, națiunilor. Numai pe această cale se poate asigura cu adevărat destinderea și pacea pe plan internațional 1 (Aplauze puternice, urale).Ținînd seama de toate acestea și de alte probleme complexe ale vieții internaționale, partidul nostru acționează și va acționa și în viitor, cu toată forța, pentru a contribui, împreună cu celelalte popoare ale lumii, cu forțele progresiste, antiimperialiste de pretutindeni, la rezolvarea lor într-un spirit nou, democratic. Considerăm necesară participarea tuturor statelor — indiferent de mărimea lor — și, în primul rînd, participarea activă a țărilor mici și mijlocii la soluționarea problemelor internaționale. Avem ferma convingere că, acționînd unite și cu toată fermitatea, popoarele, forțele progresiste pot impune pacea, pot asigura o dezvoltare democratică, liberă a fiecărei națiuni. (Aplauze; 
urale îndelungate).Dragi tovarăși,Am menționat de la început că am dorit să avem un schimb de păreri asupra problemelor dezvol

tării județului dumneavoastră. AH obținut succese de seamă. De altfel, ne-am mai întîlnit, de cîteva ori, în acest cincinal. Astăzi, anun- țîndu-se realizarea cincinalului înainte de termen, am fost tentat să vorbesc mai mult despre realizările pozitive din județul dumneavoastră; în convorbirile pe cara le-am avut cu colectivele din întreprinderile vizitate, cu tovarășii din conducerea județului am vorbit mai mult despre lucrurile bune, trecînd peste o serie de lipsuri și greutăți manifestate în această perioadă. Sper însă că tovarășii cu care am discutat, dumneavoastră toți veți înțelege că dacă nu am emis critici, aceasta nu înseamnă că totul merge așa cum ar trebui | mai sînt încă lipsuri, mai sînt greutăți. Sper că fiecare colectiv, fiecare membru de partid, fiecare cetățean la locul său de muncă va ști să tragă învățăminte atît din ceea ce a fost bun, cît șl din lipsuri, pentru a acționa în vederea lichidării lor și a asigura realizarea următorului cincinal cu rezultate mult mai bune, cu mal puține lipsuri decît în acest cincinal. Pînă la începerea cincinalului viitor mai sînt trei luni ; trebuie să fie luate de pe acum măsurile necesare pentru ca cincinalul viitor să se realizeze în conformitate cu prevederile stabilite de Congresul al XI-lea.Cunoașteți cu toții — în întregul județ și în fiecare unitate de producție sau instituție de învățămînt — ce aveți de făcut. Principalul este acum buna organizare, unirea tuturor forțelor pentru a asigura un început bun noului cincinal. Să începeți, cum se spune, „cu dreptul'1 pentru ca și în 1980 să vă prezentați cu realizarea în bune condiții — și, dacă 
e posibil, chiar înainte de termen— a planului cincinal, în toate domeniile de activitate. Am ferma convingere că veți trage toate învățămintele din ceea ce e bun, precum și din lipsuri, că veți munci cu toată hotărîrea pentru îndeplinirea cu cinste a sarcinilor cincinalului viitor! (Aplauze puternice, 
prelungite).Cu această convingere, vă urez succese tot mai mari în toate domeniile de activitate, multă sănătate și multă fericire! (Aplauze pu
ternice, prelungite, urale; cei pre* 
zenți la marea adunare populară 
scandează minute în șir: „Ceaușescu
— P.C.R.!", „Ceaușescu și poporul!", 
Se ovaționează puternic pentru 
Partidul Comunist Român, pentru 
Comitetul Central, pentru secreta
rul general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu).

Discuții fructuoase consacrate sistematizării municipiului Tg. Mureș Calitatea produselor — tema principală a discuțiilor la „Metalotehnica'
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ZILNIC, 80000-85000 DE HECTARE - 
acesta este ritmul necesar pentru a încheia la timp 

RECOLTAREA PORUMBULUI
CONSTANȚA: Inițiativele bune 

sînt urmate
Evidențiem, într-o recentă relatare, apărută In ziarul nostru, inițiativa pornită din comuna Topraisar, județul Constanta, unde, alături de cooperatorii și lucrătorii din I.A.S., angajatil din aparatul administrativ, lucrătorii din cooperație, mecanicii de Întreținere, s-au angajat să culeagă, 

să depănușeze si să încarce în remorci fiecare cîte un vagon de porumb. De asemenea, cadrele didactice din comuna Topraisar au organizat clasele scolii din comună pe brigăzi de lucru asemănătoare celor din cooperativa agricolă și acum elevii participă efectiv la strinsul recoltei. Inițiativele de la Topraisar au avut un larg ecou în celelalte comune din județ. Astfel, în comuna Negru Vodă, Ia chemarea comandamentului comunal, 564 de angajați din unitățile din localitate. împreună cu soțiile lor
DOU: Se pierde

și-au propus să recolteze fiecare cel puțin cîte un hectar cu porumb și să încarce știuleții în remorci pentru a fi transportați la baza de recepție sau în pătulele proprii ale unității. Preluată și în unitățile din raza consiliului intercooperatist Independenta, inițiativa amintită a avut ca rezultat recoltarea porumbului de pe 43 la sută din suprafața cultivată. Inițiativei cadrelor didactice din Topraisar i-au răspuns prin fapte cadrele didactice și elevii liceului „Nicolae Băl- cescu“ din Medgidia, Grupului școlar industrial din Cernavodă. Scolii generale din Valu Traian și din alte școli, care sprijină unitățile agricole la strinsul porumbului și legumelor.
George MIHĂESCU
corespondentul „Scînteii*

încă mult tâmp

la bazele de recepțieMăsurile luate de comandamentul județean Dolj în vederea creșterii ritmului de recoltare a porumbului urmăresc ca această lucrare să se încheie mai înainte de 10 octombrie, cum se stabilise inițial. în săptămîna care a trecut, ritmul de recoltare a fost depășit zilnic cu 1 500 hectare. Ca urmare, pînă la 29 octombrie porumbul a fost strîns în cooperativele agricole de pe circa 77 000 hectare, din cele 124 300 cultivate.Comandamentul comunal Valea Standului a luat măsura ca ritmul de recoltare să se dubleze de la 150 la 300 hectare pe zi. Pentru a- oeasta, toți locuitorii comunei au fost mobilizați la cules. „Am citit în ziar — ne spunea tov. Virgil Vîrdol, se

cretarul consiliului popular comunal— despre inițiativa unor consilii populare din județul Constanța ca fiecare angajat de pe raza comunei să recolteze și să ajute la transportul unui vagon de porumb. Este un lucru bun, iar comandamentul comunal a hotărît să preia această inițiativă. La cooperativa agricolă Ho- rezu-Poenari, peste 500 de cooperatori execută concomitent recoltatul, transportul producției și eliberarea terenului de coceni. Munca începe la 4 dimineața și sfîrșește seara tîrziu. Si in unitățile din alte consilii inter- cooperatiste — Șimnic. Vîrtop. Amă- răști. Filiași, Segarcea. Bechet etc.— se muncește intens.Organizarea bună a muncii la re

coltat nu a fost urmată, pretutindeni, și de măsuri corespunzătoare pentru ca transportul din cîmp al știuleților să decurgă cît mai repede. Comandamentul județean a stabilit unele măsuri pentru sporirea numărului de transporturi de la 1.5, cit fusese planificat, la cel puțin 3 transporturi pe zi. în acest scop, au fost organizate 100 de puncte volante pentru recepția porumbului. Dar pe cîmp continuă să existe cantități mari de porumb. Pe terenurile I.A.S. Segarcea, la fermele 11 și 12 Bîrca erau, în trei locuri, zeci de tone de porumb. „Cele 6 mașini de la I.T.A. Dolj — ne spunea mecanizatorul Ion Cherciu, de la ferma 12, mai mult stau la baza de recepție decît transportă. Pînă acum — era ora 13,30 — au făcut un singur transport și încă nu s-au întors. Ca să nu stăm cu combinele, descărcăm porumbul în grămezi, direct pe pă- mînt“.Mergem la o altă bază, de recepție. Aici, deși nu era aglomerație, am găsit mașini și tractoare cu remorci venite de la diferite unități care așteptau de la orele 9—10 să le vină rîndul la descărcat. îi a- ducem la cunoștință această situație tovarășului Chirii Birtu, delegat din partea I.V.C. Dolj, dar care caută
BIHOR: Duminică, 

s-a lucrat de zor; 
nu a tulburat...Duminică, și In județul Bihor a fost o zi călduroasă, pe care multi lucrători din agricultură și locuitori ai satelor au transformat-o într-o zi obișnuită de muncă. Începînd de la orele 6 dimineața, cooperatorii din Tășad, Drăgești, Bucium, Ceica și din alte localități au ieșit la culesul porumbului, cultură care, în această parte a județului, abia acum a ajuns

tot felul de justificări. Baza nu este pregătită să preia porumbul nici la un flux normal, dar- mite la orele de vîrf. Sînt puține guri de preluare, iar rampele de descărcare sînt pline cu porumb. De asemenea, baza nu a angajat forță de muncă sezonieră care să elibereze în timpul nopții rampele pentru a doua zi. La ultima bază de recepție am ajuns în jurul orei 18,30. Freamătul obișnuit al muncii de peste zi dispăruse. în curtea bazei se aflau doar 2—3 mașini cu porumb. Răsfoind fișele cu transporturile făcute de cele 7 unități agricole în cursul unei zile, rezultă că de la a- ceeași cooperativă, deci de la aceeași distanță, sînt mașini care fac 3—4 transporturi, în timp ce altele numai unul singur. „Am făcut numai două transporturi — ne spunea Ion Ghionea, tractorist la S.M.A. Moțătei secția IV, din cauza încărcatului în cîmp care merge anevoios : nu se asigură decît 2—3 oameni la încărcat. Dacă ar fi o echipă de 10 oameni am putea face și 4 transporturi". Si alți șoferi de la I.T.A. Calafat și Băilești ne-au semnalat a- celași neajuns.
Aurel PAP AU WC

în multe comune 

în altele —nimeni 
liniștea cîmpuluila maturitate. După cum ne-a spus tov. Traian Herlaș, primarul comunei Drăgești, munca a fost organizată în flux continuu. Pe cele 222 hectare cultivate cu porumb, echipele lucrează pe parcele. Imediat după recoltat se eliberează terenul, iar tractoarele îl pregătesc în vederea semănatului. Pînă duminică seara s-a strîns recolta de pe 150 hec-

Douâ Instantanee ilustrînd munca intensă de pe ogoarele județului Dolj. 
Recoltarea porumbului cu ajutorul combinelor la I.A.S. Segarcea, ferma 11 
Birca (fotografia de sus) șl recoltarea manuală a porumbului la cooperativa 

agricolă Horezu Poenari (fotografia de jos).tare cu porumb, depășindu-se ritmul prevăzut în grafic. Și la cooperativa agricolă din Tășad se lucrează intens. Ca urmare a faptului că au fost eliberate de porumb mari suprafețe, a început din plin însămînțatul griului.„La recoltarea porumbului — ne-a spus secretarul comitetului de partid din comuna Ceica, Augustin Ivan — am realizat duminică un ritm superior celui prevăzut în grafic. Mai precis, am strîns recolta de pe 50 hectare. Menținînd acest ritm, recolta de pe cele 492. hectare cultivate cu porumb va fi strînsă în 4—5 zile".S-a muncit intens și în cooperativele agricole Uileacul de Beiuș, Ră- băgani. Pocola și în alte localități. De la Beiuș 'în sus însă, pînă la ho

tarul cu orașul Doctor Petru Groza, pe terenurile unităților agricole din Drăgănești, Sudrigiu, Rieni și Petri- leni, nimeni n-a tulburat... liniștea cîmpului. Peste tot s-a motivat că știuleții n-ar fi copți. Poate că așa este, dar unele porțiuni erau recoltate și tuleii ridicați în clăi. Oare nu se putea organiza transportul acestora sau să se pregătească terenurile pentru însămînțarea. griului? Credem că da, numai că în aceste localități lumea se plimba în haine de sărbătoare pe străzi tocmai acum cînd timpul bun trebuie folosit zi de zi la maximum.
Dumitru GAȚA
corespondentul „Scînteii"
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................. Ifemeia căreia îi dăruiseră cite o i picătură din viața lor fusese I

Viată
9

din viata lorLa spitalul din Sighetu-Mar- mației a fost adusă, în stare gravă, o femeie (Irina Tibruș) din satul Strimtura. Viața îi era în pericol. Numai o transfuzie masivă de sînge o mai putea salva. Dar de unde să iei o cantitate atît de mate și într-un timp record ? La scurt timp, sirena „Salvării" se auzea peste cîmpu- rile Strîmturii, chemînd în juru-i oamenii. Auzind despre ce e vorba, sătenii s-au urcat în ^„Salvare" și au pornit la spital. N-au încăput toți în primul transport. „Salvarea" a mai venit o dată și a mai dus un grup de săteni. Mare le-a fost bucuria, a doua zi, cînd au aflat că
salvată. -
De ce Cozia? IMuntele Cozia a fost I parc național ? O în/

SPECTATORII AȘTEAPTĂ 
TEATRU DE CĂUTATEîncă nu știm cu precizie și nici in totalitate, la ora aceasta destul de înaintată totuși, ce ne promite, pe planul repertoriului, noul an teatral. Știm doar că in foaiere și pe scene domnește atmosfera de pregătire, de febrilitate și de trac caracteristică momen

telor dinaintea ridicării solemne de cortină. E desigur puțin ca să ne îngăduim a pune concret în discuție orizonturile și greutatea •pecifică cu care ar dori să 
ee anunțe stagiunea al cărei gong stă să bată. Sin- tem în schimb în largul nostru pentru a medita asupra stării și liniilor de dezvoltare, de iminentă necesitate a teatrului. în această direcție avem toate motivele să sperăm că o seamă de cîștiguri moștenite și adunate din trecutele stagiuni nu se vor irosi, ci vor fi fructificate și sporite. Ne referim aici la cîștigurile în orientarea creației teatrale și la virtuțile civic si moral formative ale dramaturgiei. Această orientare este decis și deschis îndreptată spre aspectele către care se îndreaptă solidar efortul întregii noastre societăți. Caracterul politic face parte din atributele definitorii și din achizițiile definitive ale scrisului nostru dramatic. Din el derivă și, în orice caz, în funcție de acest caracter cresc și se impun celelalte însușiri care disting, formal, stilistic, fața proteică a teatrului nostru. Se cuvin însă puse, la ora aceasta, in discuție modalitățile felurite ale angajării, înțelesul variat dat de dramaturgii noștri politicului și. ca să nu ocolim precizia, autenticitatea sau lipsa lui de autenticitate în operele pe care unii dintre ei le produc. Ambitus-ul e. In această privință, nespus de larg și adesea — mai ales pentru spectator — derutant. Pe afișele teatrelor stau — nu o dată îndelung și cu bun succes la casă — lucrări ca „Nic-Nic" de Gh. Panco și Anca Bursan, despre care nu se poate spune că nu ating probleme ale cetății, dar care, în fondul lor, a- parțin, vădit, arsenalului bulevardier de altădată. Alături de acestea stau, nu In puține cazuri, lucrări în care politicul e tratat în chip ilustrativ. discursiv, limitat la valoarea — nesusținută artistic — a unor

teme, tezist. Ne gindim, in această ordine, la lucrări de felul dramei evocatoare „Omul cu piciorul bandajat" de Francisc Munteanu sau al dramei „Răsplata", în care autorul ei — debutant — Gh. Barbu, încearcă șă descifreze la un mod strident schematic conflicte de familie și de generație existente în lumea satului de azi ; la lucrări în care probleme etice sînt abordate în fprme aparent satirice, în fond însă jdnglînd cu șarja gros vulgară sau bucurîndu-se de verva trivială, ca în „Un om mușcat de oaie" de Vasile Rebrea- nu și Mircea Zaciu; la scrieri în care eroicul și însușirile omului simplu sînt tratate cu ostentație supărător demonstrativă, ca în „Fata căzută din cer" de

tice. Nu mai vorbim de în- cropelile bogate in pretenții dar înecate In magma cenușie a sărăciei de idei și de har, angajate mai mult în rutină și in exploatarea utilului imediat, decît angajate politic și în artă.E limpede că, discutînd condiția angajării politice în icreația teatrală, discutăm in fond despre condiția eficienței acestei angajări, despre forța ei de revelație, de pătrundere și de reverberație transformatoare în conștiința spectatorului. în această perspectivă — a combustiei emoționale, dinamizatoare — cu care este încărcat, politicul devine o categorie estetică, un ferment al calității operei de artă și, în această lumină, purtătorul ei concomitent de adevăr șiIn pragul noii stagiuni
Corneliu Leu... Șirul lucrărilor suferind de asemenea neajunsuri >e departe de a fi fost încheiat cu titlurile luate la întimplare în cadrul exemplificărilor de mai sus. în toate aceste cazuri, angajarea apare artificială și străină actului dramatic, vieții și umanității pe care acest act pretinde că le reflectă, că le dezbate. O atare angajare „mimetică" nu poartă după sine doar păcatul lipsei de autenticitate, dar se întoarce prin efectele ei —. prin redundanță^ prin lipsă de vibrație, prin falsă vibrație — împotriva intențiilor autorului (care pot fi lăudabile), dăunînd — dincolo de intenții — cauzei pe care ține să o slujească. Sînt și cazuri unde politice se vor situații, interogații, înfruntări dramatice autentice, dar desprinse de un context existențial socialmente și istoricește clar determinat, închise în ele însele, interzise ca atare oricărui impuls dialectic, unei perspective. Mai muli 
ori mai puțin încifrate în metaforic și simbolic (vezi bunăoară „Trecere prin veranda verde" de G. Genoiu), dramele de acest soi — pretinse drame de conștiință — poartă în efectele lor tarele viziunilor abulice, golite (în pofida pretenției lor) de adevărate semnificații și de reale conținuturi poli

de frumos. Poate că niciodată nu s-a înfățișat teatrului nostru, cu atita acuitate ca acum și în acești termeni, problema calității lui artistice. Calitatea — în acești termeni — nu se mai mulțumește cu conștiința investigatoare și constatatoare a scriitorului, cu zestrea lui dfe comunicare artistică a ceea ce reține din ceea ce observă. Calitatea îi pretinde și o conștiință participativă, lucid și'militant participativă, nu doar pasiv disponibilă fată de solicitările realităților și vieții pe care le pune sub observație. Această viață și aceste realități, în orice caz, nu mai pot fi înfățișate așa cum i se dau, ci în germenii devenirii lor.Integrată realmente climatului nostru de viață, dramaturgia își implică, la rin- du-i, o structură deschisă, corespunzătoare deschiderii istorice, revoluționare a societății /■ noastre. într-un asemenea context, umanitatea dramaturgiei își revendică și ea trăsături morale corespunzătoare lumii noastre comuniste — o lume de elan și de gîndire partinică, de muncă, de cinste, de modestie, de responsabilitate, de omenie. Integrată climatului nostru de viață și de năzuinți, de elanuri, eforturi și dificultăți, această dramaturgie este che

mată să-și lărgească, dincolo de cazurile conflictelor particulare, aria de cuprindere și de radiație. îmbră- țișind imaginea de ansamblu, a realității. Viziunea contradicțiilor individuale, care nasc dramele, se va însoți astfel cu viziunea interdependentelor, a convergențelor de interese și de poziții, care domină și tind să definească sfera universului nostru de viață material și spiritual.Firește, eficiența — calitatea țin și de știința, de darul comunicării. Intrat însă în acest domeniu, ar- tistul-scriitor e confruntat cu una din cele mai spinoase probleme : gustul, puterea de receptivitate nespus de diferite, stratificarea, varietatea, capriciile publicului. în raport cu acest public, artistul (scriitorul) e dator, în afara talentului, să-și manifeste o adincă responsabilitate socială. abandonind formulele goale, falsele noutăți expresive, sterpe de miez. Dacă poate fi cucerit prin ele, publicul nu trebuie cucerit prin ele. Noutatea dramaturgiei noastre este o noutate de conținut, de interpretare, de viziune a lumii, a vieții. Eficiența ei. calitatea ei sînt legate de acest conținut, de această interpretare, de această viziune. Ele reliefează mutațiile petrecute în spiritul, în psihologia, în mentalitatea, în deprinderile, în felul de a se comporta, în felul de a cunoaște și a voi să cunoască, de a judeca, de a aspira și de a visa al omului zilelor noastre.Aceste mutații nu pot fi gîndite, nici mînuite dramatic ignorind mutațiile petrecute îri limbajul artistic. Barocul naturalist, șocul surprizelor sterile, șocul estetizant sau idilizant ne apar astfel ineficiente, incompatibile cu telurile artei noastre contemporane.Pentru că aceste ginduri privesc deschiderea stagiunii. cred că e cazul' să nu uităm acum dorințele miilor de spectatori care așteaptă ca teatrul, împlinindu-și misiunea și funcția sa educativă, să fie un teatru de calitate, care să placă, să fie, vorba lui Caragiale : „viu, cald, fierbinte !, să dogorească viata... pînă sus, în fundul galeriei".
Florin TORNEA

Noi unități 
comerciale ieșeneîn ultimul timp, în noile cartiere ale lașului, atît la parterul blocurilor, cit și în complexe separate, s-au construit numeroase unități comerciale : alimentare cu autoservire, cofetării, plăcintării, centre de pîine, lapte și carne, magazine de textile și încălțăminte etc. între acestea, se remarcă marele magazin „Moldova", care are o suprafață comercială de 7 200 metri pătrați.Spații comerciale noi s-au creat și în orașele Pașcani, Hîr- lău și Țg. Frumos, și suprafața acestora este mereu in creștere, în prezent, rețeaua comercială în județul Iași a ajuns la 1 915 unități. în construcție avansată, urmînd să fie date în folosință pînă la sfîrșitul anului în curs, se mai află o serie de magazine la parterul blocurilor A 1 și A 2, un magazin de tricotaje și galanterie la A 14, un centru de- răcoritoare și dulciuri, precum și o unitate de alimentație publică — toate in zona centrală a noului cartier „Alexandru cel Bun"; o coftărie, plăcintărie și magazin alimentar în strada Costache Negri, o casă a gospodinelor la parterul blocului B 1 din zona pieței centrale a lașului. O alimentară cu autoservire, un magazin metalo-chimic și altul cu articole pentru copii vor fi date in folosință și la Pașcani. în acest fel, rețeaua comercială ieșeană va mai crește pînă la sfîrșitul anului cu încă 7 000 mp spații nou construite. (Manole Corcaci).

„Runc“-un nou motel 
la Vatra DoineiBaza materială a turismului sucevean s-a extins cu o nouă și modernă unitate de cazare și alimentație — motelul „Runc" din Vatra Dornei. Situat pe culmea dealului al cărui nume îl poartă, de unde oaspeților li se deschide o priveliște panoramică a orașului-stațiune, motelul dispune de locuri de cazare în camere. confortabile, cu cîte 2 și 3 paturi, precum și de un restaurant cu terase, unde se pot servi mîn- căruri tradiționale bucovinene. în vecinătatea motelului s-au amenajat un camping și o modernă bază sportivă. (Gh. Fa- rascan).

Expoziții cu vînzare la Tîrgul de toamnă
Tîrgul de toamnă se află In plină desfășurare. Alături de magazinele care oferă îmbrăcăminte și încălțăminte adecvate sezonului rece, unitățile specializate în vînzarea produselor de uz casnic au întreprins o serie de acțiuni menite să stimuleze interesul cumpărătorilor pentru această categorie de mărfuri. Printre acestea se numără și expozițiile cu vînzare, în care sînt prezentate .o gamă largă de produse. Reamintim adresele magazinelor bucureștene care au organizat asemenea expoziții : pentru aparate de radio și televiziune — magazinele „Victoria". „Electrotehnica" (bd. Magheru 31—33), „Dioda" (bd. 1 Mai 126), „Selena" (Calea Griviței 206), precum și unitățile din str. 13 Decembrie 20 și Lipscani 96 ; pentru corpuri de iluminat — „Electrotehnica". „Victoria" și „Electrolux" (Calea Victoriei 39) ; articole casnice destinate ușurării muncii

femeii, la magazinele „Victoria" și „Electrotehnica" : pentru aparate de gătit și încălzit — 6tr. Lipscani 102 și șoseaua Pantelimon, blocul 10 ; cu o gamă completă de articole din sticlă : „Victoria", „1001 articole" (Bd. „1848“ nr. 35), „Cristalul" (Lipscani 86), „Pocalul" (Smirdan 35) ; articole chimice de uz casnic : magazinul „Alb-albastru" (str. Smirdan 29), precum și cele din str. Bă- răți'ei 27 și șoseaua Mihai Bravu. bloc C3 ; materiale de construcții — depozitul din șoseaua Colentina 459 ; articole de sport-turism-cam- ping — magazinele „Fiat" (Calea Griviței 212) și șoseaua Pantelimon, bloc 6.Tot în această perioadă, magazinele de specialitate din Capitală organizează demonstrații practice pentru ca publicul cumpărător să poată cunoaște mai bine calitățile produselor și modul lor de întrebuințare.

Blocurile 
de locuit 

sînt pregătite 
pentru iarnăMai multi locatari ai blocului G 6 din Slobozia sesizau redacției deficiențe serioase la .instalația de încălzire a imobilului. Ei arătau că iarna trecută n-au dus-o prea bine cu căldura, deși au semnalat faptul, de mai multe ori. celor ce se ocupă de gospodărirea locuințelor și își exprimau îngrijorarea că nici în iarna viitoare lucrurile nu se vor îmbunătăți dacă nu se iau măsuri încă de pe acum, cînd timpul este favorabil. Neliniștea lor nu s-a dovedit a fi întemeiată, deoarece Consiliul popular al orașului Slobozia a tratat sesizarea cu toată răspunderea, luind măsurile ce se impuneau nu numai Ia blocul respectiv, ci în tot orașul. Sîntem astfel informați că a fost constituită în mod special o comisie, din care au . făcut parte cadre de specialitate, pentru a depista toate defecțiunile la blocurile din oraș. Prin planul întocmit cu a- ceastă ocazie, s-au stabilit termene de înlăturare a defecțiunilor constatate. Deoarece blocul G 6 este alimentat cu energie termică de la centrala nr. 6, unde lucrările de modernizare se vor termina în curînd, s-a stabilit ca toate probele <de încălzire la această centrală și la instalațiile aferente să se facă imediat. în încheierea răspunsului se precizează : „Vă asigurăm că defecțiunile de la blocul G 6 se vor remedia. în așa fel îneît în iarna următoare să nu mal

existe reclamații din partea locatarilor".
La Darabani se 
îmbunătățește 

asistența 
medicală

„De foarte multe ori am citit despre dăruirea în muncă a celor îmbrăcați in halate albe, scria redacției S. V. din orașul Darabani, județul Botoșani. Chiar recent citeam în «Scînteia»- despre o tînără doctoriță care, cu prețul unor mari sacrificii, a 6alvat de la moarte un muncitor forestier. Si despre citi alți medici care veghează zi și noapte la căpătîiul bolnavilor. dîndu-le îngrijirile necesare, nu s-ar mai putea scrie. Sînt fapte deinne de toată lauda. N-aș putea să aduc laude si la adresa tuturor medicilor din orașul nostru", în continuarea scrisorii, S.V. sesiza o seamă de aspecte care nu fac deloc cinste cadrelor medico-sanitare din Darabani.Direcția sanitară a județului Botoșani ne răspunde că cele sesizate în scrisoare au fost verificate, con- statîndu-se o serie de deficiente. în special privind respectarea programului de lucru al medicilor, precum și lipsuri în organizarea. coordonarea și controlul muncii personalului. „Menționăm, de asemenea, se spune în răspuns, că în a- cest oraș se simte o mare lipsă de cadre medicale".Pentru remedierea deficientelor constatate s-au luat următoarele măsuri : „a fost înlocuit directorul spitalului Darabani cu un alt medic ; cadrele medico-sanitare care nu și-au făcut datoria au fost penalizate

conform normelor în vigoare ; s-au dirijat doi medici din județ în orașul Darabani, iar odată cu repartizarea noilor absolvenți (noiembrie 1975) vor mai fi încadrați 3 medici ; s-a completat dotarea unității cu un aparat Rontgen modern, care este in curs de montare ; s-a reorganizat programul și s-au luat măsuri pentru respectarea acestuia", în încheierea răspunsului se precizează că s-au prelucrat cu tot personalul deficientele constatate, măsurile luate, accen- tuindu-se în mod deosebit asupra necesității unui comportament corespunzător fată de bolnavi. Măsuri care, nădăjduim, vor duce la îmbunătățirea asistentei medicale și in orașul Darabani.
Concis, la obiectConsiliul popular al municipiului Galați : La propunerea autorului scrisorii. Nicolae Tănase, din Galați, privind amenajarea u- nor stații de autobuz, s-a ' prevăzut, pentru anul 1976, executarea unor adăposturi moderne în zonele aglomerate ale municipiului.Inspectoratul de stat teritorial pentru protecția muncii Sibiu : Ca urmare a deplasării specialiștilor noștri la întreprinderea „Flamura roșie", s-a constatat că sesizarea corespunde realității. In situația în care nu se vor realiza măsurile stabilite cu aceS-t prilej. vom trece la sistarea funcționării instalației de ventilație existente la ciclonul secției metal, instalație producătoare de mare zgomot, care tulbură liniștea locatarilor din jur.
Neculai ROȘCA

BRĂILA

/ 000 de locuri in căminele tineretuluiZestrea fondului locativ al municipiului Brăila crește continuu. Sfîrșitul actualului cincinal va găsi orașul dunărean cu un plus de 2120 apartamente construite numai în a- cest an din fondurile

statului și cu 590 apartamente ridicate din fondurile populației. O grijă deosebită se manifestă și față de tinerii necăsătoriți. Pentru ei numai în acest an se vor crea 1 568 locuri in cămine special a-

menajate. Dintre a- cestea, au și fost date în folosință peste 1 000 locuri. Beneficiari sînt tinerii muncitori de ia I.C.M.J., întreprinderea „Laminorul" și schela de foraj extracție. (Mircea Bunea).
HUNEDOARA

2 200 familii în apartamente noiSuccesele deosebite obținute în producție de colectivele de muncă din județul Hunedoara au un corespondent de aceeași talie și pe plan social. Așa. de pildă, numai în anul acesta, pînă m pre

zent, constructorii de locuințe hunedoreni au pus Ia' dispoziția oamenilor muncii și familiilor lor peste 2 200 apartamente noi. Majoritatea acestor locuințe — aproape 1 900 apartamente — au fost

înălțate în. principalele centre muncitorești — Valea Jiului, Hunedoara și Deva — restul sporind zestrea edilitară a orașelor Si- meria, Orăștie și Că- lan. (Sabin Ionescu).

De ce declarat ,----- —,------ . -trebare pe care ne-a pus-o un cititor — cum scrie el — „foarte pasionat după curiozități" — la care am solicitat răspuns de la forurile oompetente. Fapt care ne-a prilejuit și nouă aflarea unor lucruri inedite despre fauna și flora Muntelui Cozia. Am reținut, intre altele, că pe muntele Cozia își află adăpost o ciudată specie de lăcuste migratoare, precum și faimoasa viperă cu... corn. Tot aici se în- tîlnesc numeroase specii de flori rare sau unice in țară, cum ar fi Roza Coziei. Si încă o curiozitate : pe Cozia și-au dat întîl- nire nu numai specii din flora autohtonă, ci și din cea caucaziană, din America de Nord și din ținuturile mediteraneene.
„soare de 
miere“O după-amiază superbi de 
septembrie, cu soare „ca de mie
re", cum spun arădenii — și nu 
numai ei. Tocmai in această zi, 
pe raza județului Arad (Dru
mul Național 7, la kilometrul 584 + 700), avea să se întimple o 
dramă care a întunecat. prin 
urmările ei, frumoasa după- 
amiază de septembrie. Autoca
mionul 21-AR-1163, proprietatea 
C.A.P. Semlac (județul Arad), 
condus de șoferul Teodor Trif, o virat, brusc la stingă, exact 
in momentul in care autoturis
mul l-AR-1460 se înscrisese în 
depășire. Nemaiputind frina, au
toturismul a lovit autocamionul 
drept în rezervorul de benzină. 
O clipă mai tîrziu a izbucnit un 
incendiu care a învăluit in flă
cări ambele autovehicule. !~ 
oameni și-au pierdut viața, 
al patrulea a fost internat 
stare foarte gravă la spital, 
am aflat că nici el n-a mai 
tut fi salvat.

De-ale
reclamei

Trei 
, iar 

in 
Ieri 
pu-

i

%Mulțl, din ce în ce mai mulți turiști vizitează Drobeta Turnu- Severin. O dată ajunși aici, îi în- tîmpină invitații tentante pentru a poposi la puncte de mare atracție sau pentru servirea mesei la un local public cu specific... lopal. O asemenea invita-' ție-reclamă grăiește îmbietor : „Petreceți o seară plăcută la restaurantul Severin. Poftă bună!" Caută omul o oră, caută două și nouă, bate toate străzile, revine pe unde a mai trecut, mai citește o dată reclamele cu pricina, notează din nou adresa și,, în sfirșit, ajunge la locul cu „poftă bună". Acolo, ce să vezi ? în loc de mese și ospătari — numai mașini, buldozere, fier beton, pietriș, nisip. Și aceasta, întrucît fostul restaurant „Severin" a fost demolat de citeva luni. Acum e șantier. Se va înălța un nou hotel. Din vechiul „Severin" a rămas numai reclama. Care reclamă este sufletul... neglijenței.
Doi veri
din. Tulcea

După un chef la crama „Ni- 
culițel" din Tulcea, și după alte 
citeva țuici date pe gît acasă, 
doi veri buni — Mihai Sandu și 
Iancu Dumitru — s-au luat la 
harță. Pricina : gazda — Mihai 
Sandu — l-a acuzat pe vărul 
Dumitru că-i furase un cuțit. 
Cearta a continuat și in stradă. 
In toiul ei, a apărut și cuțitul, 
care fusese, intr-adevăr, furat 
de Dumitru. Și in mina aces
tuia, cuțitul a fulgerat, deodată, 
iar Sandu a căzut răpus, lăsind 
in urma lui șapte copii... Jude
cat, intr-un proces public, I. D. 
a fost condamnat la 20 de 
închisoare.

ani

Frigiderul 
defect să-De la o vreme, frigiderul tencel M.G. din Covăsînt, județul Arad, se-defectase. Întrucît încă mai funcționa, din cind în cînd, repararea lui a fost amî- nată de pe o zi pe alta. Neglijență care a avut o urmare tragică. Deunăzi, cînd a deschis frigiderul, femeia a fost electrocutată. Doi copii minori au rămas fără mamă.

Rubrică redactată de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii'
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SClNTEIA — marți 30 septembrie 1975

COMUNICAT

Primul ministru al Guvernului Republicii Socialiste România. Manea Mănescu. a făcut o vizită prietenească de lucru în Iugoslavia, la invitația președintelui Consiliului Executiv Federal al Republicii Socialiste Federative Iugoslavia, Gemal Biedici. în perioada 26—29 septembrie 1975.Președintele Republicii Socialiste Federative Iugoslavia, Iosip Broz Tito. l-a primit pe primul ministru Manea Mănescu și a avut cu el o convorbire prietenească. în cursul căreia au fost examinate probleme din domeniul relațiilor bilaterale. Cu acest prilej, primul ministru al guvernului român a transmis președintelui losip Broz Tito salutări prietenești și cele mai bune urări din partea președintelui Nicolae Ceausescu. La rîndul șău, președintele losip Broz Tito a adresat, aceleași salutări și urări și și-a exprimat satisfacția că, în curind, va avea -Azla de a se întîlni cu președinteleX^ae Ceausescu.imul ministru al guvernului.

aceste rezultate, precum și înțelegerile realizate în domeniile examinate sint de natură să contribuie la extinderea în continuare a colaborării economice bilaterale. S-a apreciat de comun aoord că în dezvoltarea raporturilor economice trebuie să se insiste mai mult asupra formelor moderne și de durată de colaborare și au fost salutate negocierile care au loc, în acest scop. între cele două țări.Cele două părți au manifestat și in celelalte probleme din domeniul relațiilor bilaterale un grad înalt de convergentă a părerilor și au apreciat în mod pozitiv eforturile care se fac în scopul promovării celorlalte forme de colaborare. îndeosebi în domeniile culturii, învățămîntului, științei și tehnicii, ca și în sectorul informațiilor.Părțile au exprimat deosebita satisfacție pentru rezultatele vizitei și convorbirilor, convingerea că măsurile care au fost convenite de comun

a-acord vor contribui la lărgirea și dincirea colaborării dintre cele două țări în toate domeniile, în interesul popoarelor român și iugoslave, al cauzei păcii, socialismului și colaborării internaționale.Primul ministru al Guvernului Republicii. Socialiste România a vizitat, unele obiective economice, istorice și culturale din R.S. Serbia, R.S, Croația și R.S. Muntenegru. Cu ocazia vizitelor în republici, primul ministru Manea Mănescu a avut convorbiri cu președintele Consiliului Executiv al R.S. Serbia, ing. Dușan Cikrebici. și cu președintele Consiliului Executiv al R.S. Muntenegru, Marko Orland ici.Primul ministru al Guvernului Republicii Socialiste România, Manea Mănescu. a adresat președintelui Consiliului Executiv Federal, Gemal Biedici, invitația de a efectua o vizită oficială de prietenie în Republica Socialistă România. Invitația a fost acceptată cu plăcere.

PAGINA 5

întrevederi Ia Consiliul de MiniștriTovarășul Paul Niculescu, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., viceprim-ministru al guvernului, ministrul educației și învățămîntului, s-a intilnit cu Abdel Mohsen Abu Meyzer, membru al Comitetului Executiv al Organizației
★Tovarășul Gheorghe Oprea, viceprim-ministru al guvernului, a primit, în cursul după-amiezii de luni, pe Alexander Eadie, subsecretar de stat parlamentar în Departamentul energiei din Marea Britanic, care face o vizită în țara noastră. la invitația ministrului minelor, petrolului și geologiei.In levat nivel rabilromâno-britanice, subliniindu-se necesitatea inițierii unor acțiuni de colaborare și cooperare în scopul folosirii cit mai depline a posibilităților existente in acest domeniu în cele două țări.La primire, care s-a desfășurat ln- tr-o atmosferă cordială, de Înțelegere reciprocă, a participat Bujor Al-

pentru Eliberarea Palestinei, purtătorul oficial de cuvînt al O.E.P.La întrevedere, care s-a desfășurat intr-o atmosferă de caldă prietenie, a fost de față reprezentantul permanent al 'Abdin. O.E.P. la București. Imad
1

★ministrul minelor, petroluluimășan.și geologiei.A fost de fată Jeffrey Charles Peterson. ambasadorul Marii Britanii la București.

tanea Mănescu, și președintele Con- "lului Executiv Federali Gemal■Jci. au acordat o atențieOi„i, in cadrul convorbirilor, .aporturilor bilaterale și, Împreună cu co- irboratorii lor. au efectuat un cuprinzător, schimb de vederi privind ștadiul actual al relațiilor și posibilitățile de dezvoltare în continuare a colaborării Yomâno-iugoslave. Convorbirile s-au desfășurat în spiritul prieteniei tradiționale, respectului reciproc și înțelegerii, manifestîn- du-se identitate sau o mare apropiere a pozițiilor și intereselor.Primul ministru al guvernului român și președintele Consiliului Executiv Federal au luat cunoștință de rezultatele celei de-a IX-a sesiuni a Comisiei mixte româno-iu- goslave de colaborare eoonomică și ale Intîlnirii conducătorilor organelor centrale de planificare ale Republicii Socialiste România și Republicii Socialiste Federative Iugoslavia, care au precedat convorbirile celor doi premieri, și au apreciat că

deose- rapor- întoarcerea în Capitală

Primire la Consiliul
Luni după-amiază. tovarășul Gheor- 

ghe Pană, președintele Consiliului Central al U.G.S.R., a primit dele
gația Intersindicalei din Portugalia 
formată din : Manuel Antonio Tei- xeres de Fritos, secretar al Intersindicalei ; Antonio de Santos Alberto Andrade, membru al Secretariatului Intersindicalei ; Fernando Caseira Vandeirinho. membru al U- nlunii sindicale din districtul Leira, și Varisto de Carmo Mogo. membru al Uniunii sindicale din districtul Castelo-Branco. care la invitația Consiliului Central al U.G.S.R. efectuea-

Excelenței Sale
Domnului SERETSE KHAMA

Președintele Republicii Botswana alătură în Republicii progres șiPoporul și Guvernul Republicii Socialiste România mi se a vă transmite dumneavoastră, poporului și Guvernului Botswana călduroase felicitări și cele mai bune urări de prosperitate, cu ocazia celei de-a IX-a aniversări a proclamării independenței țării dumneavoastră.Fie ca relațiile de prietenie șl colaborare statornicite între țările noastre să cunoască o dezvoltare continuă, în toate domeniile, în interesul popoarelor român și botswanez, al făuririi unei lumi mai bune și mai drepte.
cadrul întrevederii a fost re- faptul că recentul dialog la înalt a creat un cadru favo- dezvoltăril relațiilor economice

★în continuarea vizitei pe care o efectuează in tara noastră, subsecretarul de stat parlamentar In Departamentul energiei din Marea Brita- nie, Alexander Eadie, a purtat convorbiri cu Bujor Almășan. ministrul minelor, petrolului și geologiei. Ni- colae Mănescu. ministrul energiei e- lectrice. și Emilian Rodeanu, vicepreședinte al Comitetului de stat pentru energia nucleară. Oaspetele a vizitat, de asemenea. Complexul hidroenergetic și de navigație „Porțile de Fier", termocentrala Ișalnița, mina Petrila din Valea Jiului, cariera Tismana—Rovinari și o sondă de foraj din Delta Dunării.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

Tovarășului MANEA MĂNESCU
Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România

Convorbiri economice româno-canadiene

Primul ministru al Guvernului Republicii Socialiste România, tovarășul Manea Mănescu, s-a înapoiat, luni dimineața, din R.S.F. Iugoslavia, unde a făcut o vizită prietenească, de lucru, la invitația președintelui Consiliului Executiv Federal, Gemal Biedici.
★La plecare, pe aeroportul din Belgrad, primul ministru al guvernului român a fost salutat de tovarășul Gemal Biedici, de Dușan Cikrebici, președintele Consiliului Executiv al R.S. Serbia, Milorad Birovliev, membru al Consiliului Executiv Federal, președintele părții iugoslave în Comisia mixtă româno-iugoslavă de colaborare economică. Nikola Mili- cevici, adjunct al secretarului federal pentru afacerile externe, și Pe-

La sosire, pe aeroportul Băneasa, erau prezenți tovarășii Paul Nicu- lescu, Gheorghe Oprea, Mihai Marinescu, viceprim-miniștri ai guvernului, miniștri, alte persoane oficiale.A fost de față Rajko Knezevici, Însărcinatul cu afaceri ad-interim al R.S.F. Iugoslavia la București.
★tar Dodik, ambasadorul R.S.F. Iugoslavia la București.Erau, de asemenea, basadorul României la gil Cazacu, și membriPe aeroportul împodobit cu drapelele de stat român și iugoslav a fost aliniată o gardă de onoare în cinstea înaltului oaspete român. Au fost intonate imnurile de stat ale României și Iugoslaviei.

prezent! am- Belgrad, Virai ambasadei.

Tovarășul Ion Pățan, viceprim-ministru al guvernului, ministrul comerțului exterior și cooperării economice internaționale, a primit luni după-amiază pe C. T. Charland, mi- nistru-adjunct la Departamentul Comerțului și Industriei din Canada, care se află în țara noastră cu ocazia lucrărilor Comisiei mixte economice româno-canadiene.Cu acest prilej, au fost discutate aspecte ale dezvoltării și diversificării relațiilor de colaborare și cooperare economică dintre România șl Canada.La întrevedere au luat parte Constantin Stanciu, adjunct al ministrului comerțului exterior și cooperării economice internaționale, alte persoane oficiale.Au participat, de asemenea, membrii delegației canadiene, precum și Robert P. Cameron, ambasadorul Canadei la București.
★Misiunea economică canadiană, condusă de C. T. Charland, ministru- adjunct la Departamentul Comerțului

șl Industriei din Canada, care face o vizită în țara noastră, a luat parte, luni dimineață, la o masă rotundă prezidată de Roman Moldovan, președintele Camerei de Comerț și Industrie a Republicii Socialiste România. 'Au participat reprezentanți ai Ministerului Comerțului Exterior și Cooperării Economice Internaționale. Ministerului Afacerilor Externe. Comitetului de Stat al Planificării și ai unor ministere economice, ai Băncii Române pentru Comerț Exterior. Camerei de Comerț și Industrie, precum și delegați ai unor întreprinderi și instituții românești de comerț exterior.A fost prezent Robert Cameron, ambasadorul Canadei în România.Premergînd lucrările Comisiei mixte economice româno-canadiene, care se vor desfășura în zilele următoare la București, masa rotundă a prilejuit o prezentare a diferitelor aspecte actuale și de perspectivă privind posibilitățile de lărgire a schimburilor comerciale și cooperării economice dintre cele două țări.

Vă exprimăm profunde mulțumiri pentru felicitările călduroase, salutul tovărășesc și puternica solidaritate cu cauza dreaptă a poporului nostru adresate în numele Comitetului Central al Partidului Comunist Român, al Consiliului de Stat și Guvernului Republicii Socialiste România, al poporului român și pl dumneavoastră personal, cu prilejul celei de-a 27-a aniversări a creării Republicii Populare Democrate Coreene.Constatăm cu mare satisfacție că relațiile de prietenie și colaborare dintre partidele, guvernele și popoarele țărilor noastre se întăresc și se dezvoltă pe zi ce trece și vă dorim din inimă, dumneavoastră și poporului frate român, succese tot mai mari în lupta pentru transpunerea în viață a hotărîrilor celui de-al XI-lea Congres al Partidului Comunist Român și îndeplinirea înainte de dezvoltare a economiei naționale. termen a actualului plan cincinal de

Central al U.G.S.R.ză o vizită de prietenie și schimb de experiență în tara noastră.La primire au luat parte Gheorghe Petrescu, vicepreședinte al Consiliului Central al U.G.S.R.. Larisa Munteanu și Constantin Mîndreanu, secretari ai Consiliului Central al U.G.S.R.Cu acest prilej. într-un spirit prietenesc. a avut loc o informare reciprocă asupra preocupărilor actuale ale celor două organizații și s-a exprimat dorința dezvoltării relațiilor bilaterale în jspjritul solidarității— muncitorești, al cauzei unității de acțiune a mișcării sindicale.
Cronica zilei

La invitația tovarășului Gheorghe Oprea, viceprim-ministru al guvernului, a- sosit, luni seara, în Capitală 
o delegație a Provinciei Socialiste Autonome Kosovo din R.S.F. Iugoslavia. condusă de tovarășul Bogoliub Nedelkovici, președintele Consiliului executiv al acestei provincii.Oaspetele a fost salutat la sosire de tovarășul Gheorghe Oprea.A fost de fată Rajko Knezevici, însărcinatul cu afaceri ad-interim al Iugoslaviei la București.

Africa, oameni de artă șl cultură, un numeros public.Au participat de asemenea. Spiff Micah Taribo. însărcinatul cu afaceri ad-interim al Nigeriei la București. membri ai ambasadei.în încheierea manifestării a fost prezentat un program de filme documentare.
★Nlcolae Glosan, președintele Marii Ad 'nări Naționale, a primit telegra- ir. de mulțumire din partea preșe- telui Senatului iranian, Sharif iami, a speakerului Medjilisului, ’olah Riazl. pentru felicitările ce au fost adresate cu ocazia reale- ■rii lor în aceste funcții.
★Ministrul afacerilor externe al Republicii Socialiste România, George Macovescu, a adresat o telegramă de felicitare ministrului afacerilor externe al Republicii Botswana, A.M. Mogwe, cu ocazia celei de-a IX-a aniversări a proclamării independenței acestei țări.
★

La București a sosit Iahia Zaha- 
rla Al-Mukadami, ambasadorul extraordinar și plenipotențiar al Republicii Arabe Libiene tn Republica Socialistă România.

★Cu prilejul Zilei Armatei populare ungare, atașatul militar al R.P. Ungare la București, col. Endre Toth, a oferit luni seara un cocteil.Au participat general-oolonel Ion Coman, prim-adjunct al ministrului a- părării naționale șl șef al Marelui Stat Major, general-colonel Marin Ni- colescu, adjunct al ministrului apărării naționale. Constantin Oancea. adjunct al ministrului afacerilor externe, generali și ofițeri superiori, reprezentanți ai conducerii unor ministere și instituții centrale.Erau prezenti atașați militari acreditați la București, alți membri ai corpului diplomatic.
(Agerpres)

Cu prilejul celei de-a XXVI-a aniversări a proclamării Republicii Populare Chineze. Institutul român pentru relațiile culturale cu străinătatea și Asociația de prietenie româ- no-chineză au organizat, luni seara, ...un. cocteil în saloanele hotelului Dorobanți. “ ‘ " “7Au participat Stefan Voitec. membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P’.C.R., vicepreședinte al Consiliului de Stat, Ion Popescu- Puțuri, președintele Asociației de prietenie româno-chineză, Dumitru Turcuș, adjunct de șef de secție la C.C. al P.C.R., Constantin Oancea, adjunct al ministrului afacerilor externe, general-colonel Vasile Ionel, adjunct al ministrului apărării naționale. Ion Dodu-Bălan. vicepreședinte al Consiliului Culturii și E- ducatiei Socialiste. Constantin Nico- lae, secretar al Comitetului municipal București al P.C.R., loan Botar, secretar general al I.R.R.C.S.. activiști de partid și de stat.Au luat parte Li Tin-ciuan, ambasadorul R. P. Chineze la București, și membri ai ambasadei.Au fost prezenți, de asemenea, membrii delegației de activiști de partid și de stat, condusă de Van Și-huei, membru al Comitetului Permanent al Adunării Naționale a Reprezentanților Populari a R. P. Chi- nezp, care efectuează o vizită de prietenie în tara noastră.Cu acest prilej, președintele Asociației de prietenie româno-chineză și ambasadorul R. P. Chineze la București au toastat pentru dezvoltarea relațiilor de prietenie frățească dintre P.C.R. și P. C. Chinez, dintre cele două țări și popoare.

Luni dimineața, tovarășul Janos Fazekas, viceprim-ministru al guvernului, ministrul comerțului Interior, a plecat la Moscova pentru a participa la lucrările celei de-a VII-a ședințe a miniștrilor comerțului interior din C.A.E.R.La plecare, pe țările membre ale
aeroportul Otopeni,

erau prezenți Ion Cosma, ministrul turismului, Nicolae Bozdog, prim- adjunct al ministrului comerțului interior, alte persoane oficiale.Au fost de fată N. V. Maslennikov, ministru-consilier al Ambasadei U- niunii Sovietice la București, și membri ai ambasadei. . (Agerpres)
Vizita președintelui 

de Centru —Noile
Partidului Uniunea
Forțe din Grecia

KIM IR SEN
Secretar general 

al Comitetului Central
Partidului Muncii din Coreea, 

Președintele
Republicii Populare Democrate 

Coreene

al

KIM IR
Președintele

Consiliului Administrativ 
al Republicii Populare Democrate 

Coreene

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste RomâniaAm primit cu satisfacție felicitările dumneavoastră cu ocazia aniversării Zilei naționale a Republicii Arabe Yemen și vă adresez mulțumiri pentru bunele urări transmise. împărtășesc convingerea dumneavoastră că relațiile dintre țările noastre se vor dezvolta și consolida spre binele celor două popoare prietene.
Locotenent-colonel

IBRAHIM MOHAMMED AL-HAMIDI
Președintele Consiliului 

Comandamentului 
al Republicii Arabe Yemen

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialists România

Luni, 29 septembrie, la sediul A- sociației de drept internațional și relații internaționale, Gheorghios Mavros, președintele Partidului U- niunea de Centru — Noile Forțe din Grecia, a vorbit despre „Noi tendințe în politica internațională".Au luat parte Vasile Șandru, ad-

aljunct de șef de secție la C.C. P.C.R., Vasile Gliga, adjunct al ministrului afacerilor externe, profesori universitari, cercetători ai institutelor Academiei, funcționari superiori ai Ministerului Afacerilor Externe, ziariști. (Agerpres)

în numele poporului și al Guvernului Militar Provizoriu al Etiopiei Socialiste, precum și în numele meu personal, doresc să mulțumesc Excelenței Voastre și prin dumneavoastră poporului și Guvernului' Republicii Socialiste România pentru urările calde și prietenești adresate poporului și guvern'ului din Etiopia, precum și mie personal, cu ocazia primei aniversări a zilei revoluției noastre.Folosesc acest prilej pentru a asigura pe Excelența Voastră de încrederea noastră fermă în întărirea în continuare a relațiilor de prietenie și a cooperării care există între cele două popoare și guverne ale noastre.
General de brigadă TEFERI BANTE

Președintele Guvernului
Militar Provizoriu

al Etiopiei Socialiste

» SPORT • SPOR
■ . ■ - , ■............. ■ -r..
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fotbal Pregătirile echipelor noastre
pentru meciurile-returPentru meciurile-retur din cupele europene, meciuri care vor avea loc mîine, miercuri, 1 octombrie, echipele Dinamo, Rapid, A.S.A. și Universitatea Craiova întreprind ultimele pregătiri și își finisează formațiile.La antrenamentele desfășurate ieri

CAMPIONATE, COMPETIȚIITIR. Echipa României (Corneliu Ion, Virgil Atanasiu, Stan Marin și Dan Iuga) a cucerit titlul de campioană europeană la pistol viteză, cu un rezultat care reprezintă și un nou record mondial (2 370 p).
Politehnica Timișoara — Jiul 3—1 ; F.C.M. Reșița—F.C. Bihor 1—0; S.C. Bacău — F.C. Constanța 2—1 ; C.F.R. — „U“ 0—0 ; Politehnica Iași — Olimpia 2—2.în clasament: 1. A.S.A. — 10 p ț 
2. Universitatea Craiova, Steaua, S.C. Bacău, F.C.M. Reșița — fiecare cu cite 9 p. Etapa viitoare : duminică, 5 octombrie.

și alaltăieri, Dinamo a verificat următoarea formație : Ștefan (Constan- tinescu) — Clieran, Sătmăreanu II, 
G. Sandu (Dobrău), Deleanu (Lucu- ță — Mateescu (Custov), Nunweiler, Georgescu — Lucescu, Dumitrache, Vrînceanu.Rapid a plecat ieri spre Bruxelles cu următorul lot de jucători : Ioni- ță, Ciupitu — Pop, Grigoraș, FI. Marin, Iordan, Niță — Angelescu, Pet- cu, Savu, St. Marin — Leșeanu, Neagu, Manea, Ron tea.Echipa A.S.A. a plecat spre Dres- 
da încă de duminică dimineața. Formația aliniată sîmbătă în campionat nu va suferi modificări : Nagel — Gligore, Kiss, Ispir, Onuțan — Pîs- laru, Varodi, Boloni — Fazekaș, Mu- reșan, Hajnal.în schimb, Universitatea Craiova are unele noi indisponibilități (Pur- caru și Berneanu). La Belgrad, probabil. va juca următoarea formație : Lung (Boldici) — Negrilă, Boc, Con- stantincscu, Purima — Ciupitu, Strimbeanu, Bălăci — Crișan, Oble- menco, Marcu.

FOTBAL. Divizia A (etapa aVII-a>, meciuri disputate duminică : Steaua — Sportul studențesc 4—0 ;

★

Calea Victoriei) 1 neaua Slnzlana 
— 17.
O Circul București : Circul mare 
din Varșovia — 19,30.

Timpul probabil pentru zilele de 1, 2 
și 3 octombrie. In tară : Vreme căldu
roasă. Cerul va fi variabil, mal mult 
senin la începutul intervalului. Se vor 
semnala ploi slabe, izolate în zona de 
munte, Vint slab pînă la potrivit. Tem
peraturile minime vor fi cuprinse între 
8 și 18 grade, izolat mai eoborîte în 
depresiunile întramontane, Iar maxi
mele între 20 și 30 de grade. In Bucu
rești : Vreme călduroasă și frumoasă 
Cerul variabil, mai mult senin. Vînt 
în general slab. Temperatura se men
ține ridicată.

LUCEA- 
i; 16; 18,15; 
9; 11,15;
la grădină 
9.15; 11,30;

De asemenea, a sosit la București. Sanong Nisalak. ambasadorul extraordinar și plenipotențiar al Tai- landei în Republica Socialistă România.
★

Cu ocazia celei de-a XV-a aniversări a proclamării independenței naționale a Republicii Federale Nigeria, Institutul român pentru relațiile culturale cu străinătatea a organizat luni o manifestare culturală.Au fost prezenti loan Botar. secretar general al I.R.R.C.S.. reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Externe. Consiliului Culturii și Educației Socialiste, ai Ligii române de prietenie cu popoarele din Asia și

• A.R.I.A. (la Sala Palatului) t
Baletul „Rambert"..................
20.
o Opera Română : 
ar Teatrul „Lucia 
landra" (sala din 
hla) : Ellsabeta I -
• Teatrul satlrlc-n 
nașe" (sala Savoy) : Cer cuvintul 
Ia... diverse — 19,30.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" : Țară bogată-n frumu
seți — 18,30.
• Teatrul „Țăndărică" (sala din

din Anglia —

Giselle — 19.
Sturdza Bu-

str. Alex. Sa-
— 19,30.
riuzical „C. Tă-

cinema
O File de epopee — Ani do lupta, 
ani de glorie : TIMPURI NOI — 
9,15; 12; 14,30; 17.15; 20.
© Noaptea artificiilor : SCALA — 
9,15; 11,30; 13.45; 16,15; 18,30; 20,45. 
o De ce este ucis un magistrat :

■ PATRIA — 9; 11,15; 13,30; 15,45;
18,15; 20,30, FESTIVAL — 8.45; 11; 
13,30; 16; 18,30; 21, la grădină — 
19,45.

dezlănțuită 
FILMULUI

O Ferma lui Cameron :
FARUL — 9; 11,15; 13.30 
20,30, BUCUREȘTI — 
13,15; 16,15; 18,30; 20,30,
— 19,15, FAVORIT — I 
13,45; 16; 18,15; 20,30.
© Departe de lumea i 
(ambele serii) : CASA :
— 10; 13; 16; 19.
O Piciul — Trtntorii :
— 9,30; 11,45; 14; 16; 18.15; 20,30, 
la grădină — 19, GRADINA LU
CEAFĂRUL — 19.
O Romanță despre îndrăgostit!: 
CENTRAL — 9,30; 12; 15.30; 17,30: 
20.
C, Omul din Laramie : VICTORIA
— 9,15; 11,30; 13,45; 16: 18.15; 20.30. 
GRADINA TITAN — 19.
o Elixirul tinereții :' GRIVITA — 
9: 11,15; 13,30: 16; 18,15; 20.30, AU
RORA — 9; 11,15; 13,30; 15.45; 18;

CAPITOL

20,15, la grădină — 19, TOMIS
9; 11,15; 13.30: 15,45; 18: 20.15, la 
grădină — 19.
0 A fost odată un Hollywood : 
FEROVIAR — 8,45; 11,30; 14; 16,30;
19.30, FLOREASCA — 9; 12; 15; 18;
20,45.
» Evadarea :. UNIREA — 16; 18, 
la grădină — 19,45, MUNCA — 
16; 18; 20. ARTA — 15,30; 17,45; 
20, la grădină — 19.
© Calvarul unei femei : EXCEL
SIOR — 9; 11,15; 13,30: 16; 18,15;
20.30, MELODIA — 9; 11,15; 13,30;
16; 18,15; 20,30, MODERN — 9;
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30. la gră
dină — 19.
0 Epilog la graniță : LIRA — 
15,30; 18, la grădină — 19.45.
6 întoarcerea Iui Colț Alb: DOI
NA — 11; 13,15; 15,30; 17,45; 20,
PACEA — 15,30; 18; 20.

© Program pentru copii : DOINA
— 9 45.
S Alo,’ taxi I: DRUMUL SĂRII
— 16; 18; 20.
©■ Scufundare Ia mare adlncime : 
DACIA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20,15, FLACĂRA — 15,30: 18: 20,15. 
© Defileul legendelor uitate : FE
RENTARI — 15,30; 18; 20,15.
O Fluviul fără întoarcere : VOL
GA — 9.30: 11,30; 13,30; 15.45; 18; 
20, GLORIA — 9: 11; 13; 15; 17;
19; 20,45, MIORIȚA — 9; 11.15; 
13,30; 15,45: 18; 20,15.
© Omul din Londra : CRtNGAȘI 
— 17.
O Infrîngerea lui L. Wilklson : 
BUCEGI — 15,30: 17,45; 20. la gră
dină — 20.
e Ziua cea mal lungă : MOȘI
LOR — 15,30; 19, la grădină — 19. 
e Domnișoara Robinson : POPU
LAR — 15,30; 18; 20,15.

ÎN
BOX: La 

meciul Clay

CÎTEVA RÎNDURI
Manila, 
— Frazier

400 m garduri, fiind cronometrat in 51”2/10.MANILA 29 (Agerpres). — în noaptea de marți spre miercuri, pe ringul arenei „Coliseum", din orașul filipi- nez Manila, peste 25 000 de spectatori vor urmări meciul dintre campionul lumii la categoria grea. Cassius Clay, și șalangerul său oficial, Joe Frazier. Cei doi pugiliști se întîlnesc pentru a treia oară. în primul meci, disputat la „Madison Square Garden", la 8 martie 1971. Frazier obținuse victoria la puncte. La 28 ianuarie 1974, pe ringul aceleiași arene, Clay și-a luat revanșa. învingînd la puncte.în orașul iugoslav Subotița au luat sfîrșit reuniunile turneului internațional de box „Spartak-30“. Un frumos succes a repurtat Ibrahim Faredin (România) care a obținut medalia de aur la categoria muscă. El l-a învins în finală la puncte pe Rajtkovskl. Un alt pugilist român. Pavel Ne- delcea. a intrat în posesia medaliei de argint la categoria pană.
ATLETISMîn cadrul concursului internațional de atletism de la Budapesta, sportivii români au obținut două victorii. Viorica Enescu a cîștigat proba de 100 m cu timpul de ll”4/10 (record național egalat), iar Dorin Melinte s-a clasat pe primul loc în proba de

O Delict din dragoste :
RA — 9; 11,15; 13,30; 15.45; 
20.15. VIITORUL — 15.30: 18;
® Nu te voi iubi: COSMOS 
15,30; 18; 20,15.
e,. Emigrantul: GIULEȘTI — 15,301 
16; 20,15.
O Comedie fantastică : RAHOVA 
— 16; 18.
O Soția lui Jean : COTROCENI
— 10; 12; 14; 16; 18: 20.
cr Ați chemat doctorul ?: VITAN
— 15,30; 18.
O Urme fierbinți PROGRESUL
— 16; 18: 20.
® Timpul s-a oprit o clipă : LU
MINA — 16; 20.
&• Ciprlan Porumbescu : LUMINA 
— 9; 12j30.
o Secretul planetei maimuțelor l 
GRĂDINA VITAN — 19.

FLAMU- 
18; 
20.

BASCHETCea de-a 12-a ediție a Dinamovia- dei de baschet masculin s-a încheiat la Gdansk cu victoria echipei Dinamo (U.R.S.S.) — 8 puncte, urmată de formațiile Dinamo București — 7 puncte. Ruda Hvezda (Cehoslovacia) — 8 puncte. Gwardia (Polonia) — 5 puncte și Levski-Spartak (Bulgaria) — 4 puncte.

PROGRAMUL I

9,00 Teleșcoală.
10,00 Pasiuni pe 16 mm. Festiva

lul cineaștilor de la Hercu- 
lane.

10.20 Moment folcloric.
10.30 Film artistic : „Pedro pleacă 

în Sierra" — producție a stu
diourilor cinematografice cu
baneze.

11.50 Telex.
11,55 închiderea programului.
16.30 Teleșcoală.
17,00 Telex.
17,05 Cintecele mele...
17,25 Scena
17,45 Estrada estradelor eu soliști 

al Teatrului de estradă din 
Brașov.

18,10 Lecții TV pentru lucrătorii 
din agricultură.

18.50 Tragerea de amortizare 
ADAS.

19,00 Teleglob. Pekin — O zl din 
viata capitalei.

19.20 1001 de seri : Iepurașul șl 
prietenii săL

19.30 Telejurnal.
20,00 Revista economică TV.
20.30 ~ '

22,00

22,10

20,00

20,45

21,15
21,20

Seară de teatru : „Ludovic al 
XIX-lea“ de George Călines- 
cu.
Melodiile mele — muzică u- 
șoară.
24 de ora.

PROGRAMUL H

Film serial „Calea cea lun
gă" — producție a televiziu
nii cehoslovace. Episodul III. 
Ce știm si ce nu știm des
pre...
Telex.
Meridiane literare.

20.
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CREȘTEREA ROLULUI O. N. U.
ÎN VIATA INTERNAȚIONALĂ
Inițiativa României ocupa un loc prioritar pe ordinea 

de zi a Comitetului juridic al Adunării Generale

Puternice proteste în întreaga lume 
împotriva executării celor cinci 
militanți antifasciști spanioli

Fiîtilnirea reprezentantului P.C.R. cu primul 
minitru al larii Britanii, liderul Partidului Laburist

NAȚIUNILE UNITE 29. — Corespondentul nostru transmite : Comitetul pentru problemele juridice al Adunării Generale a O.N.U. a adoptat ordinea sa de zi pe care sînt înscrise 13 puncte, dintre care se detașează, prin importanța lor majoră, inițiativa românească privitoare la „Creșterea rolului O.N.U. în menținerea și consolidarea păcii și securității internaționale, în dezvoltarea cooperării între toate națiunile și în promovarea normelor dreptului internațional în relațiile dintre state", precum și punctele privitoare la rapoartele asupra activității Comisiei de drept internațional în cadrul ultimelor sale două sesiuni și raportul secretarului general referitor la respectarea drepturilor omului In timpul conflictelor armate.Transmiterea de către plenară a punctului românesc în abordarea și dezbaterile Comitetului juridic al A- dunării Generale derivă din convingerea că în acest organism se va putea identifica cel mai adecvat cadru juridic pentru marcarea unui nou pas înainte în procesul de amplificare a rolului O.N.U. în lume și a eficacității deciziilor sale.Comitetul va avea drept bază a dezbaterilor sale un raport al secretarului general al O.N.U. conținînd opiniile statelor membre ale organi

zației cu privire Ia căile și mijloacele de transformare a O.N.U. intr-un instrument de nădejde al păcii și securității lumii, ridicînd astfel Organizația Națiunilor Unite la nivelul așteptărilor și speranțelor popoarelor. De asemenea, comitetul va avea la dispoziția sa și concluziile ce se vor desprinde din abordarea problemei creșterii rolului O.N.U. în cadrul dezbaterilor de politică generală din plenara Adunării. După cum s-a mai anunțat, această inițiativă românească a constituit unul din principalele puncte de referință ale discursurilor tuturor șefilor de delegații care au luat cuvîntul pînă în prezent în plenară. -întrucit se apreciază că de modul în care va fi soluționată problema rolului O.N.U. în lume depinde capacitatea organizației de a aduce o contribuție sporită la rezolvarea problemelor cardinale care confruntă astăzi întreaga omenire.
★Comitetul pentru problemele sociale și umanitare al Adunării Generale a trecut la abordarea primului punct al agendei sale — „Eliminarea tuturor formelor de discriminare rasială". Delegații a numeroase state au condamnat perpetuarea politicii rasiste și colonialiste în sudul Africii — politică de înăbușire a aspirațiilor legitime a 30 milioane de oameni.

Executarea celor cinci militanți antifasciști spanioli continuă să provoace vii reacții de dezaprobare și puternice’ acțiuni de protest în întreaga lume din partea guvernelor, partidelor politice, organizațiilor sindicale.împotriva execuțiilor din Spania au luat, astfel, atitudine guvernele Australiei și Austriei, iar Italia și Elveția au hotărît să își recheme pentru consultări ambasadorii de la Madrid. Mexicul a anunțat, de asemenea, Întreruperea relațiilor telegrafice și aeriene cu Spania și închiderea oficiilor de turism spaniole; totodată, agențiile de turism mexicane, institutul și Banca de comerț exterior, toate celelalte întreprinderi mexicane care funcționează în Spania urmează să-și înceteze activitatea.într-o scrisoare adresată secretarului general al O.N.U., președintele Mexicului, Luis Echeverria, a cerut convocarea unei reuniuni extraordinare a Consiliului de Securitate care să examineze și să propună Adunării Generale suspendarea Spaniei din

drepturile și privilegiile sale de țară membră a O.N.U. In același document, Consiliul de Securitate este chemat să ceară țărilor membre ale organizației ca, în conformitate cu articolul 41 al Cartei O.N.U., să „întrerupă total relațiile cu Spania".La Blackpool, în prima zi a lucrărilor celei de-a 74-a Conferințe anuale a Partidului Laburist, parti- cipanții au aprobat textul Declarației Comitetului Executiv Național al partidului, care condamnă executarea patrioților spanioli. Documente similare au adoptat Uniunea Socialistă a Poporului Muncitor din Iugoslavia (U.S.P.M.I.), Partidul Muncii din Israel și Parlamentul Greciei.Sute de mii de oameni ai muncii au răspuns, luni, la apelul lansat de Partidul Socialist Muncitoresc Spaniol și de Uniunea Generală a Muncitorilor (care acționează în ilegalitate), privind organizarea, la 29 și 30 septembrie, a unei greve generale în. Țâra Bascilor.Greve și acțiuni de protest s-au desfășurat și la Bruxelles, Atena, Salojiic, Roma, Porto, Geneva.

Întrevederi ale ministrului afacerilor externe
al RomânieiNAȚIUNILE UNITE 29. — Corespondentul nostru transmite : Ministrul afacerilor externe al României, George Macovescu, a avut luni o întrevedere cu secretarul de stat al S.U.A., Henry Kissinger. Ministrul român a transmis președintelui S.U.A., Gerald Ford, din partea președintelui Nicolae Ceaușescu, un salut cordial și urări de sănătate și fericire. La rindul său, secretarul de stat american a transmis președintelui Nicolae Ceaușescu, din partea președintelui Statelor Unite, un călduros salut, împreună cu asigurarea înaltei sale considerațiuni și urări de sănătate și fericire.Cei doi miniștri au trecut In revistă dezvoltarea favorabilă, pe toate planurile, a relațiilor româno-ameri- cane în lumina declarației ' de Ia Washington, semnată de președinții celor două țări In 1973, și a comunicatului semnat recent Ia București de președinții Nicolae Ceaușescu și Gerald Ford.De asemenea, s-a procedat la un schimb de vederi asupra evoluției situației din Orientul Apropiat și din Cipru, precum și asupra unor probleme matore ale ordinii de zi a aciua insistîndu-se îndeosebi

asupra chestiunilor dezarmării și cooperării economice internaționale.Ministrul român a expus secretarului de stat al S.U.A. punctele de vedere ale guvernului țării noastre cu privire Ia creșterea și întărirea rolului O.N.U., în cadrul raporturilor politice și economice internaționale.La întrevedere a participat ambasadorul României în Statele Unite, Corneliu Bogdan, și asistentul secretarului de stat al S.U.A. pentru problemele europene, A. Hartman.In aceeași zi, ministrul român a avut o convorbire cu ministrul de externe al Israelului, Yigal Allon. Cu acest prilej, au fost abordate probleme referitoare la situația din Orientul Apropiat. George Macovescu a expus poziția guvernului României față de situația din zonă, arătind că țara noastră a sprijinit întotdeauna soluționarea politică a situației din Orientul Apropiat, pronunțîndu-se pentru instaurarea unei păci juste și durabile în această parte a lumii.De asemenea, au fost abordate unele probleme majore aflate pe agenda actualei sesiuni a Adunării Generale a O.N.U.La întrevedere a participat ambasadorul României la Națiunile Unite, Ion Datcu.

Fidel Castro despre unele 
aspecte ale politicii interne 

si externe a CubeiJHAVANA 29. — Luînd cuvîntul cu ocazia aniversării a 15 ani de la crearea Comitetelor de Apărare a Revoluției (C.D.R.), Fidel Castro Ruz, prim-secretar al C.C. al Partidului Comunist din Cuba, primul ministru al guvernului revoluționar, a arătat că apropiatul Congres al P.C. din Cuba vă trasa obiectivele și sarcinile pe care poporul cubanez le va îndeplini în următorii cinci ani. între a- cestea, el a citat un nou sistem de conducere a economiei, alegerea organelor puterii populare, o nouă Constituție și o nouă împărțire poli- tico-administrativă a țării.Referindu-se la unele aspecte ale politicii externe, Fidel Castro a apreciat că relațiile Cubei cu alte state se dezvoltă pozitiv, îndeosebi cu țările socialiste și cele din America Latină. în legătură cu relațiile cu Statele Unite, el a relevat că, deși S.U.A. au făcut unii pași în direcția limitării blocadei impuse Cubei, a- ceastă blocadă se menține în laturile ei esențiale. „Nu va exista o îmbunătățire în relațiile S.U.A. — Cuba atit timp cît se va încerca situarea acestora pe renunțarea la vreun principiu fundamental al revoluției cubaneze", a precizat Fidel Castro..

■a largi posibilități pentru extinderea 
țului cu țările socialiste din Europa"

L i ministrului comerțului și industriei al MalayezieiKUALA LUMPUR 29 (Agerpres). — Există largi posibilități pentru extinderea relațiilor comerciale directe dintre Malayezia și țările socialiste din Europa, a declarat ministrul comerțului și industriei. Hamzah bin Abu Samah. la încheierea turneului pe care l-a efectuat în mai multe state de pe continent, printre care și România. „Țările vizitate, a subliniat Hamzah bin Abu Samah, sînt interesate în a achiziționa produse pe care noi le exportăm — cauciuc natural, ulei de palmier, cacao — și

să ne livreze instalații industriale și mașini". Trebuie lichidată situația în care mărfurile malayeziene ajung prin intermediari în aceste țări, a adăugat el. Ministrul a precizat că se impune folosirea Ia maximum a rezultatelor vizitelor întreprinse care au pus bazele comerțului direct cu aceste țări ; el a arătat că organele de resort din Malayezia vor trece la elaborarea unor măsuri concrete pentru lărgirea schimburilor cu țările socialiste.

„Femeile pentru 
securitate și cooperare 

în Europa"BONN 29 (Agerpres). — în perioada 18—28 septembrie. în localitatea vest- germană Bochum a avut loc o reuniune pe tema „Femeile pentru securitate și cooperare în Europa", la care au participat delegații ale organizațiilor de femei din Bulgaria, Cehoslovacia, R. D. Germană, Franța. Iugoslavia, Olanda. Polonia, România, Suedia. Uniunea Sovietică, Ungaria și R. F. Germania. Delegația română a fost condusă de dr. O- limpia Solomonescu, președinta Comitetului județean al femeilor din Prahova.în cadrul dezbaterilor au. fost evidențiate rolul și răspunderea ce revin organizațiilor de femei din țările participante în promovarea ideilor securității și cooperării în Europa. în spiritul prevederilor Actului final 6emnat la Helsinki.

Vizita unei delegații 
a Comitetului municipal 

București al P.C.R. la SofiaSOFIA 29 — Corespondentul Agerpres transmite : O delegație a Comitetului municipal București al P.C.R., condusă de tovarășul Gheorghe Cioară, membru al Comitetului Politic Executiv, prim-secretar al Comitetului municipal București al P.C.R., a sosit la Sofia, la invitația Comitetului orășenesc Sofia al P.C. Bulgar. Delegația a fost întîmpinată pe aeroportul din Sofia de Ghiorghi Iorda- nov, membru al Secretariatului C.C. al P.C. Bulgar, prim-secretar al Comitetului orășenesc Sofia al P.C. Bulgar, de Ivan Panev, primarul orașului Sofia, de activiști ai Comitetului orășenesc Sofia al P.C. Bulgar.A fost prezent ambasadorul României la Sofia, Trofin Simedrea.
★La plecare, pe aeroportul OtopenI, delegația a fost salutată de secretari ai Comitetului municipal București al P.C.R., vicepreședinți ai consiliului popular municipal, de activiști de partid.A fost prezent Ivan Abagiev, ambasadorul Bulgariei la București.

@ q s n

LONDRA 29 — Corespondentulnostru transmite : Tovarășul Gheorghe Rădulescu, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., viceprim-ministru al guvernului, care reprezintă Partidul Comunist Român Ia cea de-a 74-a Conferință națională a Partidului Laburist din Marea Britanie, s-a lntllnit la Blackpool cu primul ministru Harold Wilson, liderul Partidului Laburist.în cadrul întîlnirii, reprezentantul P.C.R. a transmis premierului britanic, din partea președintelui Nicolae Ceaușescu, un călduros salut, împreună cu urări de sănătate și prosperitate pentru poporul britanic. Trans- mițînd. la rîndul său. cele mai bune urări președintelui Nicolae Ceaușescu, primul ministru Harold Wilșon a evocat cu plăcere vizita făcută în țara noastră, convorbirile fructuoase avute cu șeful statului român, subliniind că documentele semnate cu acel prilej deschid noi și ample perspective pentru colaborarea dintre
★La Blackpool au început lucrările celei de-a 74-a Conferințe naționale a Partidului Laburist din Marea Britanie. La conferință participă liderul partidului, primul ministru Harold Wilson, ceilalți membri ai guvernului și ai conducerii laburiste, precum si 1 500 delegați reprezentînd peste 6,5 milioane membri indivi-

Româniia și Marea Britanie, spre binele celor două țări și popoare, al cauzei păcii și cooperării internaționale.. »’
★Reprezentantul P.C.R. s-a întîlnit cu Ronald Hayward, secretarul general al Partidului Laburist, Ian Mikardo, președintele Comitetului internațional al Comitetului executiv național, Allan Kitson, Lena Je- ger și Renee Short, membri ai Comitetului executiv.în numele conducerii partidului, Ronald Hayward și-a exprimat satisfacția pentru bunele relații statornicite între Partidul Laburist din Marea Britanie și P.C.R. De ambele părți s-a manifestat dorința de a extinde raporturile de conlucrare dintre cele două partide, în interesul cauzei păcii, al cooperării și înțelegerii internaționale.La întrevederi a fost prezent ambasadorul, țării noastre în Marea Britanie, Pretor Popa.

★duali și colectivi ai partidului. Iau parte, de asemenea, reprezentanți al unor partide socialiste, socîal-demo- crate și comuniste din mai multe țări.Conferința ' discută principalele probleme ale politicii interne și externe a Marii Britanii.

DE PRETUTINDLNI
• CENTRU AFRICAN 

AL CĂRȚII. La Yaounde, capitala Camerunului, și-a început activitatea un centru regional african al cărții. Crearea sa a fost hotărîtă în această vară de către participanții • la consfătuirea reprezentanților țărilor africane situate la sud de Sahara, împreună cu UNESCO. Centrul are misiunea de a stimula dezvoltarea activității editoriale, de a organiza o rețea de distribuire a cărții în țările africane și de a asigura schimburi de experiență pe plan mondial în probleme de difuzare a cărții.

ROMA

0 nouăFormarea („parlamentelor" și .„guvernelor locale"- în regiuni. provincii și comune. după alegerile de la 15 iunie, nu s-a încheiat încă. Cu toate acestea, ca o consecință directă a marelui succes înregistrat de forțele de stingă și. .în primul rind, de comuniști in aceste alegeri, aci se vorbește tot mai mult și pe drept cuvint despre o „nouă geografie politică" a Italiei.Intr-adevăr, in prezent există cinci „regiuni roșii" — denumite astfel în. mod figurat pentru că sint conduse de administrații de stingă, formate din comuniști și socialiști. Emiliei Romagna, Toscanei și Umbriei. unde asemenea administrații existau și înainte, li s-au adăugat în aceste săp- tămîni două din cele mai importante regiuni ale țării : Liguria și Piemontul, care fac parte din triunghiul industrial din nord. într-un important număr de regiuni — este cazul Lombardiei. Campaniei. al regiunilor Lazio. Abruzzo și Marche — s-au stabilit sau sînt în curs de a se perfecta înțelegeri între principalele forțe politice — de la partidele muncitorești pînă la democrația creștină și liberali — înțelegeri în baza cărora conducerile consiliilor și noilor comitete executive regionale urmează să fie alese cu acordul tuturor acestor forte, inclusiv al partidului comunist. în a- cest mod. în fruntea consiliului regional

Congresul Partidului Social-Democrat din SuediaSTOCKHOLM 29 (Agerpres). — în alocuțiunea pronunțată la cel de-al XXVÎ-lea Congres al Partidului Social-Democrat (de guvernămînt) din Suedia, primul ministru Olof Palme a recomandat delegaților să adopte programul revizuit al partidului, ale cărui principale prevederi se referă la necesitatea planificării economiei, ameliorarea condițiilor de muncă și dreptul salariaților de a participa la procesul luării deciziilor. în această ultimă problemă, documentul se pronunță pentru abrogarea paragrafului 32, care acordă patronilor privilegiul de a conduce și distribui mun

ca în întreprindere. Odată cu abolirea acestui privilegiu, a declarat premierul, salariații vor. putea do- bîndi, prin intermediul uniunilor lor sindicale, dreptul de decizie în domeniile pe care ei le consideră importante.
★în cadrul ședinței de duminică după-amiază a lucrărilor, s-a dat citire, de la tribuna prezidiului, mesajului de salut adresat Congresului de către Comitetul Central al Partidului Comunist Român.Mesajul a fost primit cu vil aplauze.

• CE NU l-A ÎNVĂTAT 
ȘCOALA. La Londra a avut loc zilele trecute o conferință organizată de Asociația națională a cluburilor de tineret, menită să examineze căile pentru reducerea șomajului, îndeosebi în rîndurile noilor absolvenți de școli medii și să facă, în acest sens, sugestii adecvate f< lor guvernamentale. în cuvîrwal său, Dennis Layton, președinție Comitetului pentru pre”' v mele șomajului al Institut funcționarilor publici, a arau- că an rămas fără lucru peste 124 001) noi absolvenți. „Dacă . vom izbuti să reducem acea;-.' . cifră în cîteva luni — a sp — șomajul în rîndurile tinerilor va prezenta la primi; va ci. tuație cu adevărat d să". Vorbitorul a citeț, cuvintele amare ale unui tină absolvent din Durham. : „După' jît se vede, tot ce am învățat Ia școală a fost, în fapt, pierdere de Vreme. Și aceasta, deoarece n-am învățat ce să facem pentru a nu deveni șomeri".

Un mesaj al P. C. din UruguayMONTEVIDEO 29 (Agerpres). — în mesajul adresat poporului cu prilejul celei de-a 55-a aniversări a creării sale. Partidul Comunist din Uruguay relevă hotărîrea sa de a lupta pentru restabilirea libertăților democratice, pentru transformarea Uruguayulul într-o tară liberă, independentă și democratică. în care să guverneze principiile dreptății șiO O B O O
echității sociale. Documentul cheamă la strângerea unității tuturor celor care aspiră. în mod cinstit, la înfăptuirea acestor deziderate ale maselor largi populare, subliniind hotărîrea P.C. din Uruguay de a continua lupta pentru satisfacerea tuturor revendicărilor sociale și politice, pentru e- liberarea deținuților politici aflati în închisori.H H ® ® @

agențiile
Primul secretar al C.C. al

P.S.U.G., Erich Honecker, l-a primit luni pe A. A. Gromîko. membru al Biroului Politic al C.C. al P.C.U.S.. ministrul afacerilor externe al Uniunii Sovietice, care se află în-- tr-o vizită oficială în R.D.G., anunță agenția T.A.S.S.
Convorbiri imgaro-indie- 

Jig, Jânos Kâdăr, prim-secretar al C.C. al P.M.S.U., a avut luni o convorbire cu președintele Indiei. Fak- hruddin Aii Ahmed, aflat în vizită în Ungaria. Au fost abordate pro-

geografie politicăLazio a fost ales un reprezentant al Partidului Comunist Italian, iar în Lombardia — un reprezentant al Partidului Democrat- Creștin. Este, de asemenea, remarcabil că peste 40 de provincii ale Italiei sint conduse în prezent de administrații de stingă. La Torino, Florența, Veneția și Neapole. ca să ne referim la cele mai importante orașe ale peninsulei, au fost alese administrații de stînga, care înlocuiesc vechile administrații constituite pe baza formulelor de centru sau centru-stînga.Această realitate nouă în viata politică italiană este o reflectare a voinței de schimbări înnoitoare manifestată de cea mai mare parte a e- lectoratului italian în alegerile de la 15 iunie. în baza voturilor primite, partidul comunist a devenit principala forță politică în numeroase regiuni. provincii și comune. în același timp, s-au întărit pozițiile partidului socialist. Rezultatele votului de la 15 iunie și-au găsit expresie în procesul de formare a noilor organe locale, în care prevalează, după cum se poate constata. deplasarea spre stînga, tendința spre încheierea unor înțelegeri unitare intre toate forțele democratice. La baza acestui proces s-au aflat, in majoritatea regiunilor și localităților din tară, dialogul și confruntarea programatică dintre toate forțele democratice, care

au dus,♦în pofida deosebirilor ideologice, la adoptarea unor formule noi, avansate, formula de centru- stînga apărind în mod practic ca depășită în majoritatea regiunilor, provinciilor și comunelor. în promovarea acestui dialog, reprezentanții partidului comunist au pornit, chiar în acele unități administrative unde s-au format administrații de stînga, de la sublinierea importantei pe care înțelegerile dintre toate forțele populare le au pentru rezolvarea problemelor dificile de ordin e- conomic și social ce se află în fata regiunilor. provinciilor și comunelor.Desigur, succesele obținute în formarea noilor administrații n-ar fi fost posibile fără atitudinea pozitivă și constructivă manifestate de reprezentanții partidului socialist, care au aleș calea participării directe la guvernele locale unitare chiar și în locurile în care comuniștii dețin singuri majoritatea absolută. Ei au promovat, totodată. largi înțelegeri democratice in regiunile și comunele în care, teoretic, exista posibilitatea refacerii coalițiilor de centru- stînga. Tendințe constructive în acest sens s-au înregistrat și în rîndurile partidului republican, și ale unei părți din partidul socialist-democratic, și ale democrației creștine, care au adoptat o poziție contrară liniei rigide și închistate promovate de condu

cerile respectivelor partide.Rezolvarea marilor probleme naționale impune — așa cum subliniază cu consecvență reprezentanții Partidului Comunist
Italian — continuarea proceselor unitare din tară. Convergenta și înțelegerea largă între toate forțele democratice și populare, modul în care sînt transpuse în fapt indicații

le votului de la 15 iunie ilustrează cum nu se poate mai bine progresele pe care acest proces le înregistrează.
Radu BOGDAN

TOKIO
V .. ....

„Dosarul economic" 
in dezbaterea DieteiDezbaterile care au loc în Dieta japoneză asupra situației economice a tării sînt considerate în cercurile observatorilor din Tokio ca un adevărat test pentru guvern. în discursul politic ros- ‘tit în fața Dietei, primul ministru. Takeo Miki. a chemat celelalte forte politice la cooperare pentru a face față unei situații economice complexe și dificile, datorită amplorii recesiunii sî virulentei inflației.Ce a determinat a- cest apel ? Potrivit ultimelor date oficiale. produsul național brut al Japoniei a crescut în trimestrul al doilea al anului în curs cu numai 0.8 la sută. De asemenea, venitul national a to-, talizat 76 099 miliarde yeni, ceea ce reprezintă o scădere de 0,7 la sută fată de trimestrul precedent. Pe de altă parte, exporturile japoneze au scăzut în august, pentru a patra lună consecutiv, cu 14,3 la sută față de iulie și cu 18,3 la sută comparativ cu perioada corespunzătoare a anului trecut. Aceasta este cea mai accentuată reducere a exporturi

lor japoneze din ultimii 22 de ani.în această conjunctură, guvernul a trecut la elaborarea celui de-al patrulea program de măsuri anti- recesioniste, preconi- zînd alocarea unor fonduri de aproximativ 2 000 miliarde yeni în scopul realizării, în următoarele șase luni, a unui ritm anual de dezvoltare economică de 6 la sută. în același scop, guvernul va prezenta spre aprobare Dietei un buget suplimentar pe anul financiar in curs.La rîndul lor, partidele din opoziție au prezentat propriile puncte de vedere cu privire la căile de soluționare a problemelor crizei economice. Partidul Comunist din Japonia se pronunță pentru măsuri ferme în vederea depășirii actualelor dificultăți, ținînd seama de interesele poporului, mili- tînd cu consecventă pentru apărarea nivelului de trai al acestuia, Totodată, P.C.J. cere elaborarea unui plan în vederea depășirii crizei financiare a organelor administrative locale, de care depinde considerabil nivelul de trai al populației ; adoptarea imediată a unui amendament la legislația

antimonopol ; punerea sub control a activității marelui capital ; stăvilirea creșterii prețurilor.Acordul realizat recent între Partidul comunist și Partidul socialist cu privire la lupta unită în cadrul și în afara Dietei are o deosebită importanță în actualele împrejurări. Potrivit acordului. P.C.J. și P.S.J. consideră că sesiunea extraordinară a Dietei trebuie să examineze cu prioritate măsurile ce se impun pentru a- părarea nivelului de trai al poporului. Comuniștii și socialiștii japonezi se opun prezentării la sesiunea extraordinară a Dietei a proiectelor de lege privind majorarea preturilor la unele produse și servicii.Formarea Frontului parlamentar unit al principalelor două partide nipone de opoziție, într-un moment considerat decisiv pentru evoluția economiei japoneze, constituie un eveniment politic cu ample semnificații, menit să exercite o influență puternică în direcția redresării economice și' îmbunătățirii vieții celor ce muncesc.
Paul DIACONU

de presă transmit:
bleme ale relațiilor bilaterale și ale situației internaționale..

Documentul semnat Ia
încheierea convorbirilor de
la Eanoi, dintre reprezentanțiiR. D. Vietnam și înaltul Comisar al O.N.U. pentru Refugiați. Sadruddin Aga Khan, menționează stadiul realizării programelor de ajutorare pentru populația refugiată din cauza războiului și prevede, de asemenea, măsurile concrete pe care le va adopta Comisariatul O.N.U. pentru refu- ~giați pe perioada 1975—1976. mai a- les în domeniul agriculturii, locuințelor și sănătății, informează agenția V.N.A.

Președintele Egiptului, Anwar El Sadat, va face o vizită oficială de șapte zile în S.U.A. cu începere de la 27 octombrie — a a- nunțat Ismail Fahmi, vicepremier și ministru al afacerilor externe.
Alegerile parlamentare desfășurate duminică în orașul-land Bremen s-au soldat cu succesul partidelor membre ale coaliției guvernamentale — Social-Democrat și Liber-Democrat — care au obținut împreună 65 din cele 100 mandate ale adunării legislative (Landtagul).

0 crimă odioasă. Dup&relatează agenția T.A.S.S., la San Salvador a fost ucis pe stradă cu focuri de automat deputatul Rafael Aguinada Carranza, membru al Comisiei Politice și al Secretariatului C.C. al P. C. din Salvador, secretar general al Confederației Generale a Oamenilor Muncii din Salvador. Ucigașii au reușit să dispară.
Primul ministru al Por

tugaliei, Jose pinheiro de Azevedo, a ordonat, la 29 septembrie, ocuparea de către unități militare a posturilor de radio și televiziune, informează genția portugheză de informații A.N.O.P. Sursa citată precizează această măsură a fost aprobată Consiliul Revoluției și de guvern,a fost adusă la îndeplinire de unități ale celor trei armate și urmărește să asigure informații puse în revoluției.

a-
că 
de 
Eadifuzarea unor slujba țării și a

La Pails, cu Prdeîu^ lucrărilor Congresului internațional de stomatologie. Adunarea Generală a ales ca președinte al Asociației stomatologice internaționale pentru următorii trei ani pe prof. dr. docent Valerian Popescu, decanul Facultății de stomatologie din București.

„NEWSWEEK"
s.u.A.: „Tinerii - primii Ia concedieri, 

ultimii la angajări"
Revista americană „Newsweek" publică un articol pe tema șoma

jului in rîndurile tineretului din S.U.A., din care reproducem urmă
toarele :Pentru Bobby Barnhard, în vîrstă de 17 ani, locuitor al Washingtonului, ziua/ începe devreme. Din zori, el colinda, zi de izi, pe la oficiile de angajare căutînd de lucru. Și aceasta din noiembrie anul trecut. în familia sa, Bobby este al șaselea copil și trebuie să-și ajute părinții. „Sînt nefericit — spune el. Am bătut la diferite uși, la toate spitalele, la magazine, am depus cereri de serviciu. Dar nimeni nu .m-a angajat". Jimmy Hampton și James Wallace, ambii in vîrstă de 18 ani, sînt și ei șomeri, la Chicago. Ei umblă ore în șir prin oraș în căutarea unui loc de muncă. La un moment dat au găsit ceva de lucru la un chioșc de ziare, dar n-a durat mult.O mulțime de tineri și tinere, mai cu seamă negri și portoricani, întîm- pină aceleași refuzuri în căutarea unui loc de muncă. Ei s-au aflat întotdeauna pe treapta cea mai de jos a scării sociale, iar nivelul șomajului în rîndurile tineretului a fost totdeauna cel mai înalt, în comparație cu alte categorii de vîrstă. Chiar in timpuri normale, antreprenorii preferă să nu angajeze muncitori tineri, cu un grad insuficient de calificare. Acum. în condițiile unui șomaj general de 9 la sută, tinerii sint cei dinții vizați. Și, între aceștia, in primul rind, „cei de culoare". Procentul tinerilor șomeri din aceste categorii a atins o cifră record: 41,6 Ia sută.

Iar numărul de tineri șomeri crește pe măsură ce noii absolvenți de școli de diferite grade intră în aspra luptă de concurentă pentru obținerea unui loc de muncă. „De obicei, noi — spune Louis Rose, funcționar al unui oficiu de plasare a tinerilor din Harlem — eram într-o oarecare măsură sprijiniți în plasarea tinerilor de către universități sau alte instituții. Ni se ofereau locuri de muncă în ateliere de curățătorie chimică sau alte ateliere mici. Dar acum nici acolo nu mai intră nimeni".Sociologul Sam Levitan apreciază că, drept urmare a șomajului, starea de spirit în rîndurile tineretului se caracterizează printr-o nemulțumire crescîndă, care poate avea tot felul de consecințe pe plan social. „Chiar dacă vom evita o explozie, probleme acute vor rămîne în fața noastră pentru mult timp — spune el. în actualele condiții, piața muncii de la noi nu poate face față cerințelor de lucru ale tineretului". Tînărul Ronald Meams, din Los Angeles, spune cu amărăciune : „Nimeni nu vrea să înțeleagă că eu vreau să lucrez neîntrerupt de acum șj pînă la adînci bătrînețe". Pentru Ronald și alți băieți de seama lui, care sînt angajați ultimii și concediați primii, acest țel pare de neatins, chiar și după ce actuala, recesiune se va termina.

• CARTOFI CU UN 
BOGAT CONȚINUT DE 
PROTEINE. Un grup de cercetători maghiari au obținut un soi de cartofi care- au un conținut foarte bogat în proteine, într-un viitor apropiat, afirmă specialiștii maghiari, acești cartofi ar putea înlocui chiar și carnea de cea mai bună calitate. Rezultatele acestei munci de selecție sint caracterizate de a- genția M.T.I., care transmite știrea, drept o „adevărată surpriză științifică".

• CORSICANA. d“ps cum se arată într-un articol din ziarul „Le Monde", corsicana nu este nici un dialect francez, nici un dialect italian ; este pe de-a-ntregul o limită romanică, așa cum este franceza sau italiana și tot atît de originală ca și ele. Aceasta este concluzia lucrărilor întreprinse timp de zece ani de Centrul de studii regionale corslcane, care consideră că această limbă poate face obiect de studii pentru toate gradele de învățămînt. O antologie publicată In 1973 face dovada abundentei unei literaturi proprii în limba eorslcană — limbă esențialmente vorbită șl a cărei ortografie proprie este în curs de precizare.
• DESCOPERIREA U- 

NUI ORAȘ ANTIC. ° pediție arheologică sovietică a dat la Iveală recent. In Tadjikistan, ruinele unui oraș înființat în secolul 4 î.e.n. ds Alexandru cel Mare. Amplasarea străvechii așezări a fost suge- ta.tă de un profesor de orientalistică, Bobofan Gafurov, pe baza datelor furnizate de isț ... ricul antic Arrian. Potrivit b'A' firmațiilor acestuia, armatei ' lui Alexandru, în expansiune lor spre ținuturile Asiei centț,le, a.u ajuns pe malul sting rîului Jaxartes (azi Sîr-Darla) unde, în primăvara anului 32'. î.e..n., au ridicat o cetate fortificată.
• MONEDĂ RARĂ.Una dintre cele mai rare monezi din lume — o piesă bătută în Mexic la începutul secolului al XVIII-lea — a fost vîndută vineri seara în Anglia pentru suma de 1 000 de lire sterline. Ea a fost recuperată. împreună cu alte monezi, de scafandri britanici din epava vasului „Hol- landia" al Companiei Indiilor, care s-a scufundat în anul 1743.
• MARI INUNDAȚII 

ÎN S.U.A. în aproximativ 10 state americane s-au produs în ultimele zile inundații grave eguzate de ploile torențiale ce au însoțit uraganul Eloise. Totalul pagubelor este de ordinul sutelor de milioane de dolari. Cel mai mult de suferit a avut statul Pennsylvania, ca urmare a ieșirii din matcă a apelor fluviului Susquehanna și a afluenților acestuia.
• PENTRU DESCON

GESTIONAREA ZONE
LOR CENTRALE. Autorltă‘ țile municipale din Nottingham (Marea Britanie) au recurs la o măsură originală pentru a descongestiona circulația din centrul orașului. Pe toate arterele ce duc spre zonele aglomerate, semafoarele sînt menținute pe roșu timp de zece minute, treeîn- du-se apoi la culoarea verde doar pentru citeva clipe. Se speră că această metodă va descuraja chiar și pe cei mai insis- țenți automobiliști în încercarea lor de a pătrunde spre zona, acum supraaglomerată, din centrul orașului.
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