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Fiecare zi £L 3 recoltare

pune tot ma i pregnant

PROBLEMA
TRANSPORTĂRII
PRODUSELOR

AGRICOLE
Comandamentele locale au datoria să concen
treze eforturile și capacitatea lor organizatorică 
in direcția urgentării transportului și preluării 

produselor la bazele de recepțieîn aceste zile, sute de mii de cooperatori, lucrători din întreprinderile agricole de stat, mecanizatori din S.M.A., sprijiniți de oameni ai muncii din întreprinderi și instituții, de elevi, depun eforturi susținute pentru a strînge cît mai repede toate produsele din cîmp, din vii, grădini și livezi. în fiecare zi sînt anunțate noi succese ale oamenilor muncii din agricultură în desfășurarea Au raportat porumbului Gorj, Dîmbovița, precum și cooperativele agricole din județul Brăila. Lucrările sînt județe. Aceste tatul aplicării mentele locale, conducerile de stabilite de Comitetul Politic Executiv al C.C. al P.C.R. cu privire la organizarea și desfășurarea lucrărilor agricole de toamnă.Evident, recoltarea poate fi considerată încheiată numai atunci cînd toate produsele agricole au fost strînse. transportate și depozitate cu grijă. Stadiul lucrărilor „la zi" pune în mod deosebit în atenția comandamentelor locale și conducerilor unităților agricole problema urgentării livrărilor la bazele de recepție, ceea ce depinde, în mare măsură, de organizarea temeinică a transportului. La ultima ședință a comandamentului central au fost stabilite măsuri menite să asigure folosirea judicioasă a mijloacelor de transport, dirijarea lor operativă, acolo unde este cea mai mare nevoie de ele. Ca urmare, in numeroase unități agricole și chiar județe întregi, livrarea produselor la bazele de recepție s-a făcut în același ritm cu recoltatul. în județul Prahova, bunăoară, cooperativele agricole au recoltat porumbul de pe 83 la sută din suprafețe și au livrat la bazele de recepție 86 la sută din cantitățile prevăzute. Și în alte județe — Teleorman, Ialomița, Olt — prin redistribuirea camioanelor din unitățile agricole care au terminat recoltatul și livrarea produselor spre cele rămase în urmă, transportul și livrarea produselor s-au intensificat. De asemenea, prin repartizarea camioanelor in funcție de produsele recoltate și de posibilitățile de încărcare, mij- 'j.ncele de transport pot face un' măr sporit de curse în timpul ’'tiriei zile. Astfel, la I.A.S. Afumați, județul Ilfov, întrucît se folosesc graifere, încărcatul unui camion nu durează decît 15 minute.Sondajele efectuate In cîteva județe arată însă că pe tarlalele unor unități agricole continuă să existe cantități importante de produse care așteaptă să fie transportate la locul de depozitare : pătu- lele proprii ale unităților agricole, bazele de recepție, centrele de pre-

lucrărilor de sezon, încheierea recoltării județele Mehedinți,avansate și în alte realizări sînt rezul- de către comanda- organele agricole și unități a măsurilor

a legumelor și fructelor. O situație se datorește nu atît de mijloace de transport, ci,luare atare lipsei ______ . .înainte de toate, organizării defectuoase a încărcării și descărcării lor. în județul Brăila, bunăoară, deși numărul curselor efectuatezilnic de mijloacele de transport s-a mărit, totuși, în unele unități, camioanele nu sint bine utilizate. Din datele furnizate de Centrala de transporturi auto rezultă că la cooperativa agricolă Lanurile, pe o distanță de 10 km, camioanele nu fac decît două curse pe zi ; în alte cooperative agricole — 23 August și Viziru — pe o distanță foarte scurtă, de numai 5 km, abia se e- fectuează 3 curse, ze care determină de utilizare a transport. Astfel, conserve Valea detul Ilfov, datorită necunoașterii exacte a cantităților de legume recoltate, multe camioane se reîntorc în întreprindere fără produse. Neajunsuri în folosirea autocamioanelor au fost constatate și la centrele de legume-fructe Roșiori de Vede, Zimnicea și altele din județul Teleorman. Unele camioane nu sînt folosite integral din pricină că staționează mult pentru descărcat la anumite baze de recepție — ca, bunăoară, la baza din Sărulești, județul Ilfov. De asemenea, cu prilejul controalelor efectuate de organele de specialitate, s-a constatat că unele camioane, îndeosebi cele din proprietatea cooperativelor agricole, sînt folosite la transportul a diferite materiale sau în alte scopuri, în timp ce porumbul, sfecla de zahăr sau legumele stau pe cimp.Timpul este înaintat, iar temperaturile sînt în scădere. De aceea, se impune să fie luate măsuri e- nergice pentru recoltarea, transportarea din de legume și cantităților de preîntîmpina mandamentele concentreze eforturile și capacitatea lor organizatorică în direcția urgentării transportului și preluării produselor la bazele de recepție. Cunoscînd situația din fiecare unitate, de la fiecare punct de lucru, ele trebuie să ia cele mai potrivite măsuri în vederea încărcării și descărcării, rapide a mijloacelor de transport, preintîmpinînd staționările prelungite șl inutile. Cu fiecare camion, cu fiecare tractor prevăzut cu remorci să se facă, în cursul unei zile, un număr cît mai mare de transporturi ! Și aceasta pentru ca, în cel mai scurt timp, toate roadele toamnei să fie puse la adăpost, spre a nu se pierde nimic din recolta acestui an.

Sînt și alte cau- un grad redus mijloacelor de la Fabrica deRoșie din ju-

cîmp, din grădinile din livezi a tuturor produse, spre a se orice pierderi. Colocale au datoria să

Ieri, la Șantierul naval din Galați,

un important eveniment

A fost lansată
prima platformă 

românească
de foraj marin

La ora cînd citit! aceste rînduri. „Gloria" — prima platformă românească de foraj marin — se leagănă pe apele Dunării. Mai exact, la cheiul de armare al șantierului naval din Galați, la mila 80. fată în față cu uscatul, cu — plămădită...Lansarea s-a produs ieri, joi 9 octombrie. Intr-o nă. înainte de amiază. Si. ca de fie-
țărmul unde a fostfrumoasă zi de toam-

care dată, mii de oameni dîn portul dunărean au tinut să fie prezenti. Acest punct culminant din numărătoarea inversă pentru strămutarea locului „Gloriei" de pe uscat pe apă a fost pregătit cu mult timp în urmă. Apropierea de apă s-a făcut pe etape. Una dintre aceste dificile și spectaculoase operații a fost cea care aici a căpătat numele de „bătălia pentru cei 19.8 metri". Adică drumul plat-
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PLANUL CINCINAL
Telegrama adresată C. C.
Nicolae Ceaușescu, de Comitetul județean Cluj al P.C.R.în numele comuniștilor, al muncitorilor, tehnicienilor, economiștilor și inginerilor, al tuturor acelora care, cu mintea și brațele, înfăptuiesc în acest loc de țară politica economică a Partidului Comunist Român, vă raportăm că industria județului Cluj a realizat joi, 9 octombrie 1975, cu 83 zile înainte de termen, sarcinile prevăzute pe întregul cincinal la producția globală industrială.Pină la finele anului 1975 — sescrie în telegramă — lucrătorii din întreprinderile industriale clujena vor realiza o producție globală suplimentară de 4,4 miliarde lei, concretizată în : mașini și utilaje în valoare de peste 400 milioane lei ; aproape 100 000 tone laminate din oțel și cupru ; medicamente în valoare de 390 milioane lei ; peste 2 milioane mp țesături ; încălțăminte în valoare de 300 milioane lei, precum și importante cantități de ciment, prefabricate din beton-armat, izolatori elec- troceramici, articole sanitare din porțelan și faianță, mobilă, confecții, preparate din carne și altele.Bilanțul realizărilor înregistrate de întreprinderile industriale clujene în acest cincinal mai cuprinde șl economii față de consumurile normate de 9 500 tone metal, 365 000 tone combustibil și 182 milioane kWh e- nergie electrică.în anii actualului cincinal, producția industrială a județului Cluj a crescut într-un ritm mediu anual de 12.1 la sută, față de 10.0 la sută prevăzut inițial, și va depăși în acest an cu 80 la sută nivelul anului 1970. Aproape 70 la sută din această creștere se obține pe seama sporirii productivității muncii. Peste 50 la sută din produsele existente în fabricație sînt produse noi Sau modernizate în perioada acestui cincinal.Creșterea și perfecționarea producției industriale ne-au permis să realizăm. încă în luna februarie anul curent, sarcinile de export te pentru întregul cincinal vrăm pînă la finele anului externă, peste prevederile mărfuri în valoare de 750 lei valută.Vă raportăm, de asemenea, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că, acționînd în spiritul și pe baza

prevăzu- și wâfrtl- pe piața inițiale, milioane

al P. C. R., tovarășului

indicațiilor date de către dumneavoastră, cu prilejul vizitei de lucru făcute în județul nostru, oamenii muncii din industria clujeană, mobilizați de organele și organizațiile de partid, și-au amplificat eforturile, reușind să obțină pe primele 9 luni ale anului în curs, peste prevederile planului, o producție globală industrială de 500 milioane lei, în- deplinindu-și, astfel, angajamentul luat pentru întregul an. De asemenea, industria județului nostru s-a încadrat în acest an în nivelul planificat al cheltuielilor materiale de producție.Noi știm că obținerea acestor rezultate se datorează grijii permanente pe care conducerea partidului și statului nostru, dumneavoastră personal, mult iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, o purtați dezvoltării dinamice și armonioase a tuturor județelor tării, și vă rugăm să primiți cele mai vii mulțumiri înaltă recunoștință.Oamenii muncii din— români, maghiari și țlonalități, femei și bărbați, tineri și virstnici — asemeni întregului nostru popor, vă exprimă sentimentele de înaltă admirație, prețuire și de aleasă gratitudine pentru preocuparea statornică și neobosită de a ridica necontenit bunăstarea materială și spirituală a celor ce muncesc, pentru rolul hotăritor și spiritul revoluționar pe care il promovați în elaborarea și înfăptuirea politicii Partidului Comunist Român, pentru strălucita dumneavoastră contribuție adusă la îmbogățirea strategiei și tacticii făuririi celei mai umane dintre societăți — societatea comunistă.Exprimîndu-și totala adeziune fa-a n în-

și cea maijudețul Cluj de alte na

în ziua de 9 octombrie, tovarășul Nicolae Ceaușescu. secretar general al Partidului Comunist Român, a primit pe tovarășul Stane Dolant, secretar al Comitetului Executiv al Prezidiului Comitetului Central al Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia.Oaspetele a adresat tovarășului Nicolae Ceaușescu și tovarășei Elena Ceaușescu salutări călduroase și prietenești din partea tovarășului Iosip Broz Tito. președintele Republicii Socialiste Federative Iugoslavia. președintele Uniunii Comunis-

a tovarășeitilor din Iugoslavia, și Iovanka Broz.Mulțumind cordial. Nicolae Ceaușescu a oaspete să transmită Iosip Broz Tito și vanka Broz un cald salut și cele bune urări din partea sa si a varășei Elena Ceaușescu.Cu acest prilej, a avut vorbire. în cursul căreia bordate probleme privind relațiilor dintre țările, partidele si popoarele noastre. A fost exprimată hotărîrea de a amplifica si aprofun-

tovarășul rugat pe tovarășului tovarășei Io- mai to-loc o oon- au fost a- dezvoltarea

da tot mai mult conlucrarea frățească dintre România și Iugoslavia, dintre Partidul Comunist Român »i Uniunea Comuniștilor din Iugoslavia. în interesul comun al popoarelor noastre, al cauzei socialismului și păcii în lume.In timpul întrevederii, s-au abordat. de asemenea, probleme actuale ale vieții politice Internationale, ale mișcării comuniste si muncitorești.întrevederea a decurs intr-o ambiantă de caldă si tovărășească prietenie.
Delegația Partidului Comunist din ReunionDelegația Partidului Comunist din Reunion

tă de politica internă și externă partidului hostru, se spune încheierea telegramei, comuniștii, toți oamenii muncii din județul Cluj vă încredințează, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu. de ho- tărîrea lor fermă de a munci cu dăruire și abnegație pentru îndeplinirea exemplară a hotăririlor istorice adoptate de cel de-al XI-lea Congres al Partidului Comunist Român, a sarcinilor ce le revin din cincinalul viitor, urmîndu-vă neabătut pilduitorul dumneavoastră exemplu de muncă și viață comunistă.
Realizări remarcabile în întrecerea socialistăÎN JUDEȚUL HUNEDOARA : Suplimentar — importante cantități de produse. Cu fiecare zi. cu fiecare lună, oamenii muncii din industria județului Hunedoara reușesc să depășească substantial prevederile planului. Numai în cursul lunii, septembrie, spre exemplu, valoarea acestor sporuri este de peste 63 milioane lei. ceea ce a făcut ca, de la începutul anului și pînă în prezent, cuantumul producției industriale suplimentare realizate pe ansamblul județului să se ridice la 410 milioane lei, valori materializate in milioane de kilowați/oră energie electrică, în zeci de mii de tone de fontă, oțel, laminate, cărbune șl în multe alte produse solicitate de economia națională. în totalitatea lor, aceste depășiri au fost obținute pe seama creșterii productivității muncii, Indicator care pe parcursul primelor nouă luni din acest an a atins în industrie un nivel superior celui planificat cu 5 625 lei pe fiecare angajat. (S. Ionescu).BRAlLA : Un nou tip de excavator hidraulic a intrat în producția de serie. Muncitorii, inginerii și tehnicienii de la întreprinderea de utilaj greu „Progresul" din Brăila au obținut o nouă și remarcabilă performanță. Este vorba de fabricarea unui nou tip de excavator hidraulic pe pneuri, denumit P-403. Față de utilajele similare, noul excava-

tor este net superior din punct de vedere constructiv și al fiabilității. Intrat în producția de serie, pină acum au și fost montate primele 100 de excavatoare de acest gen. (Mircea Biinea).CARANSEBEȘ : 300 apartamente In 9 luni. Constructorii de locuințe din cadrul întreprinderii județene de construcții-montaj au raportat un ' numai în orașul începutul anului dat în folosință de apartamente, mente mai mult corespunzătoare (N. Catană).DEJ : Fabrica tate a început să nicipiul Dej s-a îmbogățit 'nouă unitate industrială : ca de produse și executată anuală de 300 și prelucrarea a 65 000 noua fabrică se înscrie, încă prima zi de funcționare, în prevederile studiului tehnico-economic. Fabrica a fost dotată cu mașini și instalații ce poartă marca unor Întreprinderi din țară, cum ar fi „Tehnofrig" din Cluj-Napoca, „Tehnoutilaj" din Odorhei etc. și a fost construită de către șantierul din Bistrița al întreprinderii de construcții industriale Cluj-Napoca. (Alexandru Mureșan).

Caraș-Severin important succes : Caransebeș, de la și pînă acum, au un număr de 300 cu 160 de aparta- decît în perioada a anului trecut.de produse producă. lac- Mu- cu o fabri- lactate. Proiectată pentru o capacitate tone brînză telemea hl lapte, din

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. cretar general al Partidului Comunist Român, a primit, joi dimineață, delegația Partidului Comunist din Reunion. în frunte cu tovarășul Paul Vergăs, secretar general al Partidului Comunist din Reunion, care întreprinde o vizită de prietenie in țara noastră, la invitația ~ P.C.R.Din delegația P. C. din mai fac parte Elie Hoarau, al Biroului Politic, secretar al partidului, secretar Frontului ; Tineretului din Reunion. Claudette Saint-Marc și Jean Saint-Marc, activiști ai P.C. din Reunion.

La întrevedere au participat tovarășii Emil Drăgănescu, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., Iosif Uglar, membru al Comitetului Politic Executiv, secretar
al C.C. al P.C.R.. și Ghizela Vas», membru al C.C. aSP.C.R.Convorbirea care a avut loc cu a- cest prilej s-a desfășurat intr-o atmosferă de caldă .prietenie, tovărășească.C.C. alRâunion membru al C.C. general al Autonomist
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Tovarășului KIM IR SEN
Secretar general al Comitetului Central al Partidului Muncii din Coreea

în uralele constructorilor ei, prima platformâ românească de fora)

în numele Comitetului Central al Partidului Comunist Român, al tuturor comuniștilor, al întregului popor român și al meu personal, vă adresez dumneavoastră. Comitetului Central, tuturor membrilor partidului, poporului frate coreean cele mai cordiale felicitări și un cald mesai de prietenie cu prilejul împlinirii a 30 de ani de la crearea Partidului Muncii din Coreea.<^'r??rea Muncii din Coreea a constituit un eveniment de im-pline de sacrificii. duse cu comuniștii. împotriva telurile eliberării națio»

marin a primit botezul apeiFoto : E. Dichiseanuformei pe ultima poziție, pînă la lansare.Pe o distantă de 19,8 metri trebuia strămutată o insulă de otel, mai grea decît oricare vas construit de gălă- teni. Si cu un gabarit neobișnuit. Reținem din rememorarea inginerului Gheorghe Mandu : „Puternica alcătuire de oțel, cu o greutate de peste 4 600 tone, s-a aflat pe un număr impresionant de cărucioare cu mecanis-

me hidraulice. Simbăta trecută, la prînz. am pornit ofensiva desprinderii platformei din starea de inerție. Am cuplat forța cărucioarelor si a vinciurilor. După calcule migăloase si studierea diverselor oprit Ia următoarea căm platforma prin tarea vinciurilor si cioarelor din 25 în 25 de secunde. Oamenii au acționat într-o ordine
variante, ne-ani soluție : să mis- șocuri, cu solici- cuplarea căru-

exemplară. Avem numai cuvinte de laudă pentru maiștrii Nicu Macovei, Gheorghe Irimescu, Tudor Marina- che. pentru Vasile Stanemir. Vasîle Buruiană. Costică Aii, Vasile Necula, Nicolae Condrea, Ion Petre, Gheor-
Ilie TANASACHE 
Dan PLAEȘU

(Continuare in pag. a IlI-a)

portantă remarcabilă în istoria luptei revoluționare, de clasa muncitoare, de masele populare. în frunte dominației imperialiste și asupririi feudale, pentru nale și sociale.în anii puterii populare oamenii muncii din uniți în jurul avangărzii lor marxist-leniniste. au activitate în vederea înfăptuirii unor ample transformări înnoitoare, pentru consolidarea cuceririlor revoluționare si edificarea orînduirii noi. socialiste, pentru apărarea independentei și suveranității patriei împotriva agresiunii imperialiste.Sub conduoerea încercată a Partidului Muncii din Coreea în frunte eu dumneavoastră, harnicul popor coreean a transformat din temelii înfățișarea tării, care se prezintă astăzi ca un stat socialist independent, cu o economie națională de sine stătătoare, avînd o industrie puternică, o agricultură de mare randament, o stiintă și cultură înfloritoare, in care nivelul de trai al ponorului creste necontenit. Comuniștii, oamenii muncii din Republica Socialistă România dau o înaltă prețuire acestor succese strălucitoare ale ponorului coreean, apreciindu-le drept o contribuție remarcabilă la întărirea forței și prestigiului socialismului în lume, la triumful cauzei năcii si progresului.Partidul Muncii din Coreea militează activ pentru dezvoltarea raporturilor dintre partidele frățești, statornicirea în relațiile dintre ele a principiilor marxist-leniniste ale egalității în drepturi, independentei, neamestecului în treburile interne, solidarității internaționaliste. își aduce contribuția la refacerea și întărirea unității mișcării comuniste si muncitorești internaționale.As dori să relev cu deosebită satisfacție că relațiile dintre Partidul Comunist Roman si Partidul Muncii din Coreea, întemeiate pe încredere, stimă si respect reciproc, cunosc o dezvoltare rodnică si nutrim deplina convingere că ele se vor amplifica si aprofunda si în viitor — în spiritul întîlnirilor si convorbirilor pe care le-am avut împreună — în interesul întăririi continue a prieteniei, colaborării și solidarității dintre țările și popoarele noastre al cauzei socialismului, păcii și securității internaționale.Cu prilejul acestei glorioase aniversări, vă adresez dumneavoastră. Partidului Muncii din Coreea, poporului frate coreean sincere urări de noi șl strălucite izbînzi In opera de construire a socialismului, pentru progresul si înflorirea Republicii Populare Democrate Coreene. în lupta pentru înfăptuirea aspirației naționale a poporului coreean — reunificarea patriei.

R.P.D. Coreeană, strlna desfășurat o însuflețită

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general 

al Partidului Comunist Romd.il

Romd.il
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FAPTUL;
DIVERS!

CUNOAȘTEREA EXPERIENȚEI ÎNA INTA TE, 
punct de sprijin al perfecționării 

muncii politico-educative
Recorduri 
în... grădină în toamna trecută, cam tot 
prin vremea aceasta, consem
nam in rubrica noastră, ca o 
curiozitate, că în unele locali
tăți se recoltaseră cartofi de 
greutăți neobișnuite* Iată că în 
această toamnă ne sosește din 
județul Sălaj vestea despre două 
noi recorduri, nu numai pentru 
această parte a țării. Primul : 
cooperatorii din satul Stirciu, 
recoltind cartofii de pe 100 de 
hectare, au dat de unul cit o 
căpățină de varză. L-au pus pe 
cîntar, și clntarul a indicat 
exact : 1,450 kg. Al doilea re
cord : cetățeanul Elekeș Martin 
din Zalău (str. Republicii 87) a 
cules din grădina proprie un 
dovleac de... 52 kg.

•nil
si la Brăilas Creșterea natalității (21 la sută) situează județul Brăila pe unul din primele locuri In tară. Procente sporite fată de media județului s-au înregistrat in comunele Tuf ești (25,1 la sută), Gropeni (23,3 la sută). însurăței (23,1 la sută) si Ianca (21,9 la sută). Nici municipiul nu se lasă mai prejos. La oficiul de stare civilă din Brăila a fost Înregistrat cel de-al 4 000-lea nou- născut în acest an.
Nu vrea să-și 
vadă mama

tntr-o scrisoare trimisă reduc- ■ 
ției, bătrina Anica Ichim din 
Dobrovăț—Iași ne ruga s-o a- 
jutăm să-și găsească fiul, care 
plecase de-acasă, pe vremea se- I 
cetei din 1946, și nu mai dăduse 
nici un semn de viață. „Am 73 1
de ani, sînt văduvă și cu sănă- i 
tatea. șubredă. Vă rog să mi a- 
jutațl să dau de urma fiului | 
meu, măcar să apuc să-l mai 
văd. o dată". Am trimis scrisoa
rea bătrinei organelor de miliție, I 
rugîndu-le, la rindul nostru, s-o 1 
ajute. Ieri am primit răspunsul i 
miliției județene Prahova, prin 
care slntem informați că, după I 
multe investigații, fiul bătrinei . 
a fost găsit. Se numește Vasile I 
Ichim, domiciliază in comuna | 
Traian — Teleorman, lucrează 
la ferma zootehnică a C.A.P., 1
este căsătorit și are doi copii. 
Afltnd că e căutat de mama sa, ’ 
care ar dori din suflet să-l re- ■ 
vadă, a răspuns : „O fi vrlnd ea, 
dar n-am timp să mă duc, și | nici bani nu prea am..." Ce re- 
plică omenească să dai unul ase
menea răspuns ?

Un ghid |
cu surprize .Cine dorește să viziteze orașul Satu-Mare este sfătuit, și pe această cale, de către edilii locali, să nu apeleze la serviciile ghidului „Turism în toate anotimpurile". Deși editat de | curînd, în condiții grafice excelente, de către Ministerul Tu- I rismului, ghidul respectiv oferă oaspeților meleagurilor sătmărene tot felul de surprize. De pildă, în ghid se spune că exis- 1 tă două campinguri — unul la i Păulești și altul la Moftin. Te duci la Păulești, te duci și la Moftin, dar nici urmă ,de camping, pentru bunul motiv că a- mîndouă au fost de mult... desființate. în schimb, ghidul nu pomenește nici un cuvînt despre noile campinguri apărute, cum ar fi cel din zona de agre- I ment „Someș", despre cabanele . de pe Valea Măriei, despre hotelul turistic și lacul de agrement de la Călinești—Oaș, despre Hanul „Sîmbra Oilor", des- I pre... N-ar fi fost rău ca autorii ghidului să se fi... ghidat mai I lntti la fața locului.
„Obositul** I
barman— Una mică de prune 1 i— Mie o bere...Barmanul Pantelle Toargă de | la braseria „Bulevard" din Dro- beta Turnu-Severin Iși freca I mîinlle. Cu cit avea mai multi clienți. cu atit „ciupea" mai mult la măsurătoare. Si astfel, i cu putină iuțeală de mînă (din partea lui) și mai multă nebă- | gare de seamă (din partea cil- enților), Toargă, „boteza" băuturile. Dar și-a găsit nașul, sub | forma unul control inopinat al miliției. Si pentru că pînă a- I tunel se văita că nu mai poate, că e prea „obosit" de muncă, se I vede treaba că instanța a ținut . seamă și de acest lucru și l-a trimis să se odihnească pentru | o bucată de vreme. Era și cazul.
De-ar auzi 
cumătră 
vulpe...Curtea Măriei Tănase din comuna Âlunu (Vîlcea) s-a um- | plut dintr-o dată de cotcodăci- tul găinilor. „O fi dat vreo vul- I pe iama prin ele" — s-a gindit gospodina, grăbindu-se să-și salveze orătăniile. Dar nu mică i-a fost mirarea cînd, la locul cu pricina, a dat peste Elena Zmarandache care îi era... cumătră. Surprinsă cu cîteva găini tntr-o desagă, cumătră a început să dea din colt în colt, iar în cele din urmă s-a jurat pe... fulgii găinilor că sărise să le apere de cealaltă cumătră — vulpea. De-ar fi auzit-o cumătră vulpe, s-ar fi rușinat de-atîta... șiretenie.

Rubrică redactata de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților 
„Scînteir

Preocupările susținute ale organizațiilor de partid de a perfecționa munca politico-educativă se concretizează, pretutindeni în tară. Intr-un dialog tot mai concret, dinamic, mobilizator cu masele largi ale celor ce muncesc In sprijinul bunului mers al producției, al îndeplinirii sarcinilor economice. în răstimpul scurt care a trecut de la aplicarea hotărîrii C.C. al P.C.R. cu privire la îmbunătățirea structurii organizațiilor de partid de la sate, asemenea preocupări devin tot mai eficiente și în diferite localități rurale, multe comitete comunale de partid însușindu-șl bogata experiență acumulată și In acest domeniu de organizațiile de partid din marile unități industriale. Desprindem în rîndurile ce urmează cîteva secvențe din acțiunile politico-educative ale organizațiilor de partid din satele județului Iași.în ansamblul muncii politico-educative la sate, dobîndește un loc tot mal Important agitația vizuală, concepută ca un instrument de mobilizare la îndeplinirea sarcinilor din agricultură, la dezvoltarea economică și socială a localităților. De mai multe luni. In județ se acționează pentru concentrarea acesteia în locurile vizibile, frecventate, astfel Incit prin sarcinile pe care le pune în evidență, prin ideile pe care le aduce în atenția oamenilor, agitația vizuală să sprijine realizarea exemplară a lucrărilor din campania agricolă.Pentru început a fost creată un fel de statle-pilot în comuna Costuleni. Aici au fost concentrate, într-un cadru atrăgător, gazeta de stradă, panoul de onoare, gazeta satirică, panourile tineretului și femeilor, panourile de prezentare a presei, afișierul legislativ. La realizarea acestui punct de agitație au fost antrenați, alături de forțele din comună, și scriitori, artiști plastici, epigramiști, ziariști. Apoi au fost organizate puncte de agitație similare în peste 30 de comune, printre care Hălăucești, Mircești, Stoini-

• Fapte • Opinii • Propuneri
• Peste 5 milioane lei rePrezintă valoarea lucrărilor realizate in acest an, In cadrul întrecerii patriotice, In orașul Slănic Moldova. Acestea se materializează în construirea unui magazin mixt în localitatea Cireșoaia ; in construcții de poduri, podețe și ziduri de sprijin ; lucrări de regularizare a rîului Slănic, de îndiguiri, de întreținere și reparații de străzi, trotuare, drumuri etc. (Constantin Gheorghiță, vicepreședinte al Consiliului popular al orașului Slănic-Moldova).
® Folosirea mai bună a spațiilor destinate birourilor și restructurarea unor servicii au permis ca la întreprinderea „Electro- put.ere“-Craiova să se amenajeze, cu resurse interne, o nouă clădire pentru staționarul medical al unității. în spațiile devenite disponibile vor funcționa 5 cabinete de medicină generală, un staționar cu 50 de paturi și 2 camere de reanimare, policlinică cu 8 cabinete (interne, chirurgie, ginecologie, stomatologie etc.) și farmacie. (Victor Mitu, tehnician, întreprinderea ,,Electroputere“-Craiova).
® Propunem orSanelor de resort ca pînă la construirea unor unități comerciale corespunzătoare. In zona noilor blocuri din cartierul Berceni V, între străzile Reșița, Drumul Găzarului și bd. C. Brînco- veanu, să se amenajeze unele centre provizorii pentru desfacerea pîinii, laptelui, legumelor și fructelor, a unor produse de băcănie etc. S-ar veni, în acest fel, in întîmpinarea cerințelor miilor de locatari din această zonă. (Petre Niculescu, bloc A 19, strada Reșița nr. 20, București, sectorul 5).
• La Petri la se află în construcție un nou ansamblu de locuințe pentru mineri, care cuprinde 3 cămine muncitorești și o cantină. Primul dintre acestea, cu 105 garsoniere, va fi dat în folosință pînă la sfirșitul lunii viitoare. (Vasile Beldie, Petrila, județul Hunedoara).® AȘtGptâm ca ^orurlle 'n drept acorde mai mult sprijin casei de ajutor reciproc a pensionarilor din Fălticeni, In vederea amenajării unui club pentru cei aproape 1 000 pensionari din localitate. (C. Damian, pensionar, Fălticeni, județul Suceava).
® 45 (le ani muncă a împlinit recent in uzina noastră comunistul Eros Ludovik. Datorită competenței și seriozității cu care muncește, el se bucură de stima și încrederea întregului colectiv, repre- zentînd un exemplu demn de urmat. (Sebastian Mulik, întreprinderea de unelte și scule Brașov).

Contlnuînd ’ Investigația noastră care a făcut pînă acum obiectul unui rald- anchetă pe drumurile publice apărut în „Scînteia" din 1 octombrie și a unei convorbiri la Centrala de transporturi auto, publicată în ziiia de 7 octombrie, am avut de această dată interlocutor pe tovarășul colonel VALERIU BUZEA, locțiitor al șefului Inspectoratului general al miliției.— Un capitol anume din investigația noastră este dedicat siguranței și fluidității circulației rutiere. Din statisticile de care dispuneți, ce rezultă cu privire la accidentele de circulație din acest an, față de 1974 ? Numărul și gravitatea lor sînt în creștere sau în scădere ?— Din nefericire, numărul accidentelor de circulație soldate cu vătămări de persoane a crescut in 9 luni cu circa 7 la sută. Dar mai grav este faptul că numărul persoanelor decedate a sporit cu 13 la sută. Este un fapt dureros, care a dus la retezarea unui număr însemnat de vieți omenești, lăsînd în urmă familii îndoliate, copii orfani. în același timp, trebuie avut în vedere și aspectul economic, întrucît societatea nu mal poate beneficia de aportul celor pentru a căror instruire și calificare a făcut eforturi. La rindul lor, familiile rămîn lipsite de sprijinul lor material și moral.— Care sînt principalele cauze generatoare de accidente rutiere ?— Viteza excesivă, ne- acordarea priorității, neasl- gurarea la depășiri, neatenția. conducerea sub influenta alcoolului. în ce privește alcoolul, țin eă atrag 

ceni-Prăjescu, Mogoșești-Siret. Rugi- noasa, Gorban, Miroslăveștl, Cristești. Ele exercită o puternică atracție. Oamenii se regăsesc fie la gazetă, fie la panoul de onoare, fie in diferite fotomontaje, cu preocupările și faptele lor de viață.Comitetul județean de partid se folosește pentru orientarea și îndrumarea activității pe acest tărîm și da laboratorul metodic al muncii politice de masă. Aici sînt înfățișate planuri, grafice care pot fi folosite în activitatea politică și cultural-educativă de masă, standuri cu texte și ilustrații 
VIAȚA DE PARTID

ce au apărut la diferite gazete de perete, diafilme, broșuri și afișe tipărite pe plan local și în alte județe ale țării. Cu ajutorul acestui laborator se realizează înainte de toate un obiectiv extrem de important : cunoașterea și generalizarea operativă a metodelor de muncă folosite de organizațiile de partid în dialogul cu obștea satului.O contribuție tot mal importantă au în activitatea politico-educativă cabinetele de științe sociale, care au acumulat, după patru ani de funcționare, o bogată experiență. De altfel, în unele comune, dintre care menționăm Comarna. Dolhesti, au fost create cabinete-model, care desfășoară o activitate multilaterală, în funcție de cerințele muncii de partid, de pregătirea și preocupările comuniștilor, activitate subordonată concentrării unitare a eforturilor membrilor de partid, ale tuturor locuitorilor satelor spre rezolvarea în cele mai bune condiții a problemelor pe care le ridică creșterea producției agricole, buna gospodărire și dezvoltarea eco- nomico-socială a fiecărei așezări rurale. Se impune tot mai mult atenției practica unor comitete comunale de partid, care au reușit să permanenti

atenția că accidentele provocate din această cauză prezintă o mare gravitate, pentru că ele se soldează cu un număr de răniți și morți, de aproape două ori mai mare decit în cazul celorlalte.— Sînt accidentele de circulație o fatalitate ?— Exclus. Unii dintre cei imnlicați într-un accident de circulație sau altul dau vina ne diverși „factori obiectivi" — ca starea drumurilor sau intensificarea traficului rutier. Desigur, aceștia pot constitui. în anumite împrejurări, factori favorizanți, dar în nici un caz determinants în privința drumurilor, trebuie să arăt că starea lor actuală este incomparabil mai bună — și continuă să se îmbunătățească — fată de cum erau în urmă cu numai 10—15 ani. Statul a făcut eforturi materiale considerabile pentru extinderea si modernizarea rețelei rutiere, astfel că in prezent Capitala este legată de toate cele 39 orașe reședință de județ prin artere asfaltate, ca si toate orașele reședință de județ între ele. în afară de panglicile de asfalt care acoperă toate drumurile naționale, în lungime de peste 13 000 kilometri, numeroase drumuri județene au fost si vor fi în continuare asfaltate. modernizate. Odată cu aceasta au fost introduse semnalizări luminoase și reflectorizante, s-au creat locuri de refugiu și alveole, balustrade si glisiere metalice pe marginea drumurilor. s-au sistematizat piețe. intersecții, artere de penetrație în marile orașe, în privința oelui de-al doilea factor — traficul rutier — este adevărat că acesta •-a intensificat mult in ul

timii ani șl va «pori șl mai mult In viitor. Numai In Capitală, de exemplu, circulă in prezent un număr de autovehicule <jgal cu cei care exista in întreaga tară în urmă cu numai zece ani. tn perioada actualului cincinal, numărul de autoturisme a crescut de peste două ori. Au sporit frecvența folosirii mașinilor statului în schimburile doi și trei, ca și numărul de tra-

see și curse de călători. în același timp, ca urmare a extinderii relațiilor comerciale și turistice cu tot mai multe țări, pe căile noastre rutiere circulă anual sute de mii de autovehicule străine. Astfel, pe litoral sau pe magistralele spre Pitești și Ploiești au fost înregistrate, trecind într-un sens și altul. în orele de vîrf din zilele sezonului estival, cîte 20—30 de mașini pe minut.Dar nici starea drumurilor. nici intensificarea traficului rutier nu provoacă, ele insele, accidente. CAUZA CAUZELOR (reieșită din statisticile noastre) este alta, și trebuie cu claritate subliniată : 96 LA SUTĂ DIN TOTALUL ACCIDENTELOR SE PRODUC DIN CAUZA NERESPECTARII CU STRICTEȚE A REGU-

zeze la cabinetele de științe sociale acțiuni eșalonate pe zile : dezbateri pe probleme economice, construcție de partid, educație materialist-știin- țifică, politică externă, istorie, duminicile fiind rezervate serilor de întrebări și răspunsuri cu privire Ia aspectele cele mai actuale ale politicii interne și externe a partidului și statului. Această diversificare oferă cetățenilor comunei posibilitatea de a alege și participa la acele acțiuni care prezintă pentru ei cel mai mare interes. La cabinetele de științe sociale au loc și o bună parte din dezbate

rile organizate în cadrul învăță- mîntului politico-ideologic, Iar prin grupul de lectori se asigură consultații.între obiectivele urmărite în munca politico-educativă, la loc de frunte se înscriu cunoașterea și respectarea legilor statului. Spre un asemenea obiectiv au fost orientate dezbaterile care au avut loc de curînd atit In organizațiile U.T.C., cît și In adunările sătești ale F.U.S. Pornind de la sarcinile stabilite în ședința Comitetului Politic Executiv din 26 august a.c., de la programele de acțiune adoptate de plenarele comitetelor comunale de partid cu activul, de organizațiile de bază, în comunele Dobrovăț, Schi- tu-Duca, Movileni, Deleni și în multe altele au avut loc discuții vii, convingătoare asupra unor exemple concrete de muncă înalt responsabilă, ca și al altora de indolență, nepăsare, față de muncă și avutul obștesc. Rezultatele se vădesc în participarea mai activă la lucrările agricole a tuturor locuitorilor satelor, în aplicarea mai riguroasă a prevederilor legii privind organizarea producției și a muncii in agricultură, în respectarea planurilor zilnice de activitate stabilite în fiecare unitate pentru încheierea recoltării, transportul porumbului și altor produse la bazele de recepție, executarea insămînțări- lor de toamnă.
IN spiritul legii sistematizării

Satele comunei—mai armonios dezvoltate, 
mai bine gospodărite

Comuna Teremia Mare este situată în partea de sud-vest a țării. în plină cimpie timișeană. Pe lîngă localitatea de reședință, în componenta ei mai intră două sate : Nerău și Teremia Mică. Deși ca număr de locuitori nu se situează intre comunele cele mai mari ale județului, totuși, ca putere economică și dezvoltare edilitar-gos- podărească, este avansată — în sfera producției și prestărilor de servicii fiind ocupată în prezent peste două treimi din populația activă a comunei.Prima schiță de sistematizare a comunei noastre a fost elaborată încă din anul 1969. De atunci, traducînd cu fermitate în practică indicațiile conducerii de partid, prevederile Legii privind sistematizarea teritoriului și a localităților urbane și rurale, schița de sistematizare a fost de mai multe ori actualizată și îmbunătățită. în prezent, comuna noastră face parte din grupul comunelor din județul Timiș stabilite a deveni model în sistematizare. Schița actuală, în care se regăsesc multe din cele peste 50 de propuneri făcute de cetățeni cu ocazia dezbaterilor organizate in toate cele trei sate (unde au fost amenajate expoziții cu planuri șl machete), conturează direcțiile de dezvoltare a centrului civic și de utilizare rațională a suprafețelor agricole din localități și din jurul acestora.în ultimul an, in baza prevederilor legii, am acordat o atenție deosebită realizării noilor construcții pornind din centru spre periferie în vederea restrîngerll corespunzătoare a peri
LILOR DE CIRCULAȚIE— iar numai 3—4 la sută se datoresc unor factori ca ploi torențiale, grindină, trăsnet, prăbușiri de copaci sau stînci, alunecări de teren, explozia unui pneu dintr-un viciu ascuns de fabricație...— Așadar, totul depinde de om, de...— De oamenii de la volan. în primul rind. pentru că din vina lor s-au produs 

NERESPECTAREA 1 

NORMELOR 
LEGALE |

Cauza cauzelor 
accidentelor de circulație

și se produc încă cele mai multe accidente de circulație. S-au aplicat sancțiuni și amenzi contravenționale. Multe dintre ele au avut un efect educativ, de prevenire. dar — trebuie s-o recunoaștem deschis — nu pe măsura așteptărilor. în afară de conducătorii auto au fost sancționați contravențional. în acest an. peste 2 500 de șefi de garaje. autobaze și revizori tehnici pentru abateri grave — între care trimiterea în cursă a unor autovehicule cu defecțiuni tehnice, care puneau în pericol siguranța circulației. în cazuri mai grave au fost întocmite dosare da trimitere tn judecată.— Ce măsuri au întreprins și Întreprind organele de miliție pentru pre-

Tlnînd seama de necesitatea transmiterii experienței pozitive în activitatea politico-educativă, secția de propagandă a comitetului județean de partid a organizat recent o dezbatere, la care au participat locțiitori ai secretarilor comitetelor comunale de partid. Cu acest prilej a fost vizitat, între altele, cabinetul de partid al comitetului județean de partid și a fost vizionat filmul intitulat „Propaganda de partid la sate, viața satelor în propaganda de partid". în continuare, discuțiile au fost purtate la punctele de informare, documentare și agitație din comunele Lețcani și Comarna, unde au fost prezentate concret modalitățile de folosire a panourilor și gazetelor de perete, cărții politice etc. în munca educativă. în comuna Comarna s-a desfășurat și un simpozion, intitulat „Popularizarea problemelor privind sistematizarea comunei".O analiză atentă evidențiază șl faptul că unele mijloace ale muncii politico-educative nu sînt folosite în toate comunele cu eficientă. Așa, bunăoară, în comunele Sipote, Țibănești, Dagtța, Horlești, Voinești, agitația scrisă continuă să aibă un caracter prea puțin concret, nu ține pasul cu noutățile din viața comunelor. în alte localități, printre care Schitu-Duca. Popricani, Lețcani, se desfășoară o slabă muncă politică de la om la om ; agitatorii nu sînt instruiți sistematic șl nu primesc sarcini concrete. în fine, menționăm că în unele localități, printre care Butea, Oțeleni, Bălțațl, VInători, se acordă o Insuficientă atenție educației mate- rialist-știlnțifice.Perfecționarea muncii politîco-edu- cative impune, desigur, generalizarea experienței bune care s-a dobîndit, organizarea mai sistematică a unor acțiuni cu caracter concret, militant în vederea antrenării întregii obști a satelor la realizarea marilor sarcini din agricultură, la Încheierea cu bune rezultate a campaniei agricole.
Alecu Al. FLOARES 
șeful secției de propaganda 
a Comitetului județean lași 
al P.C.R.

metrului construibil al looalităților. Astfel, toate construcțiile înălțate In ultimul timp — complexul comercial, sala de gimnastică, școala generală, cantina CAP., precum și locuințele personale — au fost amplasate în zona centrului civic, respectîndu-se întocmai indicațiile privitoare la res- trîngerea teritoriului, la valorificarea tradițiilor arhitecturii noastre rustice. Aceasta ne-a permis să punem mai bine în valoare dotarea economico-socială și tehnico-edilitară creată în decursul anilor.Concomitent, perimetrul construibil al comunei, care inițial însuma 440 de ha, a fost restrîns —- pe baza prevederilor schiței — la 296 ha și. astfel, au fost readuse în circuitul agricol 144 ha. E adevărat că. prin restringerea perimetrului construibil. mai multe locuințe au rămas în afara acestuia. Legea sistematizării a prevăzut astfel de situații și indică și soluțiile corespunzătoare de rezolvare a lor. Noi am stat de vorbă cu cetățenii aflați în această situație, le-am explicat pe îndelete reglementările, arătlndu-le că, în interval de 10—15 ani — așa cum prevede legea — au posibilitatea să-și reconstruiască casele în perimetrul prevăzut în schiță. Odată cu restringerea zonei construibile, densitatea populației de pe teritoriul comunei Teremia Mare a crescut la 24 de locuitori pe hectar, față de 14, clțl erau înainte de aplicarea măsurilor de sistematizare.Călăuzindu-se permanent după Indicațiile date de tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul general al par
venirea accidentelor ru
tiere ?— în afar* de formațiunile de circulație din județe, orașe și municipii, de patrule, echipaje și a- genți de circulație. în zilele cu trafic intens și in perioada unor campanii, ca de pildă cele agricole și, cu deosebire, cea din toamna aceasta, la activitatea de supraveghere, îndrumare si control pe ar- 

tarele rutiere din toată tara participă și aiți ofițeri și subofițeri, inclusiv lucrătorii din posturile de miliție din comune. Pentru organizarea unor acțiuni convergente de prevenire și control. Inspectoratul general al miliției a încheiat programe concrete de colaborare cu principalele ministere. organe și instituții centrale deținătoare de parcuri auto, mai ales în privința folosirii raționale, cu chibzuință a mașinilor statului, ca și in pregătirea și testarea periodică a șoferilor. Mulți șoferi, inclusiv profesioniști, consideră că. odată ce au intrat In posesia permisului de conducere auto, nu mai au nevoie să Învețe, să se perfecționeze. Unii dintre ei — și nu puțini — uită pînă *1 cele mai «lamentare re-

Toamna
Parcurile au sezon continuu. în ele mergem iarna să facem om de zăpadă pentru copii, ne ducem primăvara să vedem primii ghiocei tn soare, ne retragem vara după umbră și răcoare, venim toamna să privim cum, vorba poetului, cad grăbite pe aleea parcului cu flori albastre frunze moarte. Și totdeauna, cînd avem un pic de răgaz, căutăm aci un loc de tihnă și odihnă sau, pur și simplu, dimineața mergem spre muncă făcînd o voltă pe cîteva alei in căutare de ozon și bună disposin’ viața cotidiană a orășenilor, dornici oricînd să evadeze din zgomotul și fumul țevilor de eșapament ale automobilelor, grădina publică, parcul, ocupă un loc bine definit, au un rol lesne de înțeles. Tocmai de aceea, oameni special însărcinați de către edili se ocupă de înzestrarea parcului cu ce-i este necesar, de îngrijirea lui zilnică și păstrarea nealterată a frumuseților și calităților sale naturale. Nu negăm că pot să existe — de fapt, există — și parcuri mai mari sau mal mici neocrotite de mina gospodarului plătit de primărie. Dar să recunoaștem că măcar In marile grădini publice, și măcar în fiecare primăvară, slntem așteptați și îmbiați de alei curate cum e coala de hîrtie, de bănci frumos vopsite, peluze măiestru ornamentate cu flori, flntînl arteziene care funcționează, și cîte și mai cîte altele. Nu ne rămine nouă, cetățenilor beneficiari, declt să intrăm în grădina bucuriilor, să ne așezăm, să privim și să ne simțim bine. Șl să păstrăm aceste frumuseți naturale împodobite de oameni pentru oameni I Să le păstrăm, pentru a le avea. Așa e firesc, așa e corect și civilizat. Dar iată că...în aceste zile, cînd octombrie Iasă pe dealuri covoare galbene, cafenii șl roșii, In multe din parcurile prin care trecem, toamna ne întîmplnă cu un aspect prea puțin atrăgător. în București, prin zona Griviței există un părculeț, numit „România muncitoare", asemuit clndva cu o bijuterie verde. Am trecut prin el zilele trecuta — 

tidului. biroul executiv al consiliului popular comunal a trecut recent la Întocmirea unor studii menite să aducă noi îmbunătățiri în sistematizarea centrului de comună și a satelor. Pe baza concluziilor desprinse din aceste studii, acționăm In continuare pentru aducerea In circuitul productiv a noi terenuri, prin nivelarea gropilor din jurul localităților, micșorarea curților și valorificarea suprafețelor din incinta unităților economice, în care scop s-au întocmit evidențe precise și o eșalonare cu termene ferme pentru realizarea acestor acțiuni.Desigur, sistematizarea unei comune de asemenea dimensiuni presupune și dezvoltarea unui complex de activități economice care — avînd ca principală direcție agricultura — să extindă totodată și activitățile de prelucrare a produselor agricole, si serviciile pentru populație. O asemenea dezvoltare economică este cerută atit de nevoia de a pune în valoare toate resursele locale de care dispunem și de a crea condiții pentru prospectarea altor resurse, cit și de nevoia de a asigura o anume stabilitate a populației comunei — lntr-o structură corespunzătoare pe vîrste și activități specifice. în acest sens, ne preocupă și pe noi — cum preocupă și pe tovarășii din alte comune — răminerea tineretului In sat In proporțiile pe care le reclamă dezvoltarea economică de azi și de perspectivă a așezării noastre. Bineînțeles. ne dăm seama că șl In continuare tineri de-al noștri vor lua drumul
guli si norme de circulație, iar atunci dnd sînt chemați la o testare sau examinare dau răspunsuri total nesatisfăcătoare. așa cum s-a intîmplat. de curînd. la I.G.O. Călărași, unde din 53 șoferi profesioniști examinați, numai 8 au întrunit punctajul minim, unii ob- ținînd doar 10—15 puncte corecte din cele 46 posibile ! Si nu este singurul caz. Iată de ce se impune

din partea tuturor factorilor de răspundere din u- nitățile deținătoare de parcuri auto să acorde o atenție sporită ridicării continue a nivelului de pregătire a șoferilor profesioniști, și cu deosebire a celor care efectuează transporturi de persoane. Numai anul acesta, de pildă, din cauza încălcării regulilor de circulație de către conducătorii autovehiculelor întreprinderii de transport București au avut loc peste 160 de accidente, unele dintre ele cu urmări tragice. Nu-i mai puțin adevărat că și multi dintre conducătorii auto amatori, de îndată ce se văd la volan, „uită" cele Învățate sau rigorile examenului abia susținut el încalcă flagrant regulile da circulație, producindu-se. si din vina lor. un număr mare

de accidente. Așadar, toți participant!! Ia traficul rutier. atit de eterogen si mereu mai intens — inclusiv pietonii — au datoria să respecte cu strictele regulile de circulație, să dea dovadă — fiecare in parte și toți laolaltă — de disciplină și respect reciproc, ceea ce ține și de educația fiecăruia. Educație care trebuie începută din cea mai fragedă virstă, pentru că statistica arată că în acest an cele mai multe accidente cărora le-au căzut victimă copiii — peste 200 la număr — au fost din rîndurile celor mici, în virstă pină la 10 ani. în afară de patrulele pionierilor organizate cu sprijinul miliției, in școli sint prevăzute pentru fiecare an de studiu, de la clasa I la a Xll-a, cite 9 ore consacrate însușirii regulilor de circulație. Din nefericire, în unele, școli și clase aceste ore sînt folosite de diriginți în alte scopuri, neacordîndu-se atenția cuvenită însușirii de către elevi a regulilor de circulație, de care au atîta nevoie. în acest sens, un roi important îl au și părinții copiilor, dîndu-le ei inșiși acestora exemple bune de urmat.— Dar activitatea de e- ducație rutieră trebuie dusă nu numai în școală și familie. ci în toate colectivele de muncă și, in primul rind, în cadrul unităților cu parc auto, în garaje, autobaze și autocoloane, la care o contribuție importantă o pot aduce organizațiile de partid, sindicale și de tineret.— Fără îndoială. Trebuie subliniat că legislația țării noastre in materie de circulația ara prevederi

în parcarăta ca un cimp de luptă după Încetarea bătăliei, iar la ieșirea înspre strada „Iordache Golescu“a devenit literalmente groapa de gunoi a cartierului. Treceți și prin parcul „Ioanid", și prin Grădina „Icoanei", treceți și prin multe alei din Parcul „Herăstrău" și veți fi întîmpinați de peisaje mai mult sau mal puțin asemănătoare : bănci murdare și degradate, arbori goliți de crengi, flori călcate în picioare și, mai peste tot, gunoaie, gunoaie de tot felul — pachete de țigări șl cutii de chibrituri goale, cutii de bomboane, resturi de fructe, coji de semințe, hirtil colorate, ziare truncate etc. etc. etc. în pădurea Băneasa — marele parc natural de la poarta Capitalei — cineva a avut inspirația să a- șeze din loc In loc cîte o bancă pentru că pe jos nu se poate sta.El bine, acum nici pe bănci nu se mai poate sta, fiindcă sînt de-a dreptul Îngropate de gunoaie. Ca să nu mai vorbim că, prin multe parcuri publice din oraș, o femeie singură nu poate trece nici chiar ziua — fără să nu fie ținta obrăzniciilor agresive ale unora care, cînd nu sînt stîlpl de cafenele, sînt stllpl de grădini publice.Se Înțelege, degradarea aspectului și ambianței din parcuri nu apare de la sine, este provocată șl produsă direct de cetățeni. Cine sînt cei care consideră normal să ne sfideze pe noi toți și să strice un loc public ? Adeseori îi vedem, dar trecem pe lingă ei nepăsători, lăsîndu-i să-și vadă de treaba lor murdară. Nu e bine ! Tot așa cum o îndatorire civică ne impune să nu ne purtăm noi înșine în parcul nostru ca Intr-o împărăție a nimănui, aceeași îndatorire civică na impune să-l luăm de guler pe individul care degradează bunul public șl să-l dăm pe mina organelor de ordine.Și Încă ceva : ce-ar fl ca grădinile publice din oraș să fie luate In patronaj șl supraveghere permanentă de către organizațiile U.T.C. din vecinătatea lor sau chiar de către pensionarii din cartierele respective ? E o propunere !
G. MITRO1

marii Industrii, unde este nevoie de ei. dar Intruoît și comuna natală va avea nevoie de forță de muncă, vom încerca să-l convingem pe unii să ră- mînă. Dar nu numai prin mijloace educative, ci prin crearea acelui cadru economic și social care să-l atragă. în acest sens, vom crea condiții ca mai mulți din tinerii noștri să devină mecanizatori ; de asemenea, avem în vedere să dezvoltăm sectorul propriu de construcții — ceea ce va da posibilitatea unui număr mai mare dintre tineri să se califice în meseriile de zidar, timplar. fierar- betonist etc. Creînd un sector de sere Industriale, vom putea folosi o altă parte din forța de muncă disponibilă, în același timp, ne preocupă tot mai mult asigurarea unei vieți social-culturale bogate, care să intereseze pe tineri : bazei deja existente (cămin cultural cu 500 locuri, Cinematograf cu 400 locuri, ștrand Comunal, terenuri sportive ș.a.) îi vom adăuga alte construcții și amenajări. Vom avea permanent în vedere punerea în valoare a tuturor resurselor locale și a forței de muncă. Introducerea cu spirit rațional, gospodăresc, a unor noi elemente de urbanizare. astfel Incit să asigurăm, prin sistematizare, o continuă ridicare a nivelului de trai al celor peste 5 000 de locuitori al comunei.
V. HEINZ
secretarul comitetului comunal 
de partid, primar al comunei 
Teremia Mare, județul Timiș

precise, ferme și orice încălcare a uneia sau alteia dintre ele atrage sancțiuni destul de drastice. Dar numai cu măsuri de natură coercitivă nu vom ajunge la o disciplinare riguroasă a traficului rutier. Intrucit nu putem să punem cîte un milițian să vegheze lingă fiecare șofer sau Ia fiecare colț de stradă, toți factorii implicați au datoria de a duce o muncă susținută de prevenire. în ceea ce ne privește, ne străduim să folosim forme și metode mai adecvate, pentru ca o asemenea preocupare să fie mai eficientă. De un real folos ne sînt șoferii din activul care sprijină voluntar organele de miliție. Ne-am propus să organizăm un număr mai mare de testări și examinări ale conducătorilor auto, să controlăm mai temeinic nu numai modul in care se comportă șoferii pe trasee, ci și activitatea lor și a factorilor de răspundere chiar în Incinta parcurilor auto. De asemenea, ne străduim să îmbunătățim conținutul și formele propagandei rutiere, ale însușirii — aș zice in masă — a regulilor de circulație. Dacă toți factorii interesați — de: la educatoarea de grădiniță la omul de la volan, de la agentul de circulație pînă la conducerile unor ministere — vor acționa cu preocupare sporită; Se va putea crea — și avem datoria să creăm *— un larg curent de opinie în favoarea respectării stricte a normelor de circulație și întăririi disciplinei rutiere, pentru a aduce acel plus de siguranță vieții semenilor noștri^ a fiecăruia dintre noi.
Petre BUZOIANU



SC1NTEIA — vineri 10 octombrie 1975 PAGINA 3

ANCHETA
„SCÎNÎEII" Cum se acționează pentru reducerea

consumului de energie și combustibil
U

6. LA ALUMINĂLa întreprinderea de alumină din Tulcea, risipa de energie Începe cu... începutul, adică de la Intrarea materiei prime — bauxita — pe primele benzi transportoare. Din depozit, excavatorul încarcă bauxita în alimentatorul cu plăci, care o dozează pe banda de cauciuc nr. 122. De aici, ea este trecută pe o altă bandă — nr. 124, iar apoi își continuă drumul pe banda nr. 126, pentru a ajunge în buncăr. în mod firesc, așa ar trebui să se desfășoare lucrurile, dar, din păcate, adeseori toate aceste benzi circulă „în gol". Zilele trecute, cind am întreprins ancheta noastră, la orele înserării, excavato- ristul plecase de la locul de muncă pentru „cîteva momente" — mai precis, aproape o oră. în acest timp, cele trei motoare, cu o putere totală de 100 kW. au consumat fără rost energie electrică.— Dacă nu au ce transporta, de ce nu opriți benzile ? — l-am întrebat pe mașinistul Constantin Tabarcea.— Pentru că se pornesc greu.O explicație cu totul nereală. Maistrul de tură de la secția de măcinare oprește imediat benzile și ne spune că ele se pot porni instantaneu. De altfel, în această secție a fost introdus un sistem de interblocaj al benzilor, dar acesta nu poate funcționa cînd benzile merg „în gol".Secția de leșiere este cel mai important sector în fluxul de fabricație a aluminei calcinate. Aici, în fiecare oră se consumă peste 80 tone de abur. De felul cum funcționează agregatele din acest sector depind, în cea mai mare parte, cantitatea de alumină realizată și calitatea acesteia, definită de numeroși parametri. Orice oprire a bateriilor de autoela- vizare determină depășirea substanțială a consumului de energie termică. Ce se întreprinde pentru a se asigura o funcționare neîntreruptă a instalațiilor ?— Datorită faptului că instalația de caustificare a fost dată destul de tîrziu în exploatare, ne spunea maistrul Ion Jitcă, pe țevile fierbătoare s-au depus cantități importante de carbonat de sodiu.. în prezent sînt mobilizate mari forțe pentru des- crustarea acestor țevi. S-a lucrat și Ion LAZĂR

Una din noile unități industriale ale municipiului Tirgoviște: întreprinderea de strunguri S. Cristian

In pavilionul I din cadrul Complexului expozițional din Piața Scîn- teii a avut loc, joi. o conferință de presă, ocazionată de apropiata deschidere a expoziției tehnice internaționale „Tehnoexpo ’75“. în cuvîntul rostit cu acest prilej, Remus Brad, director general al întreprinderii de tîrguri și expoziții, a arătat că la „Tehnoexpo" vor fi prezentate echipamente, mașini, utilaje și accesorii pentru economia forestieră, agricultură, industria alimentară și ambalajelor, pentru transporturi, construcții și instalații. La prima sa ediție, „Tehnoexpo" va reuni peste 350 de firme din 21 de țări : Anglia, Austria. Bulgaria. Cehoslovacia. Finlanda. R. D. Germană, R. F. Germania, Israel. Iugoslavia, Olanda, Polonia. Ungaria și U.R.S.S. care participă cu expoziții oficiale, precum și din Belgia. Danemarca, Elveția, Franța. Italia. Norvegia și Suedia cu standuri' individuale.România, ca țară-gazdă. este și principalul expozant. Nouă întreprinderi de comerț exterior prezintă peste 300 tipuri de mașini și utilaje.(Agerpres)
IAȘI

Modele noi de țesăturiCa urmare a modernizării și înzestrării cu utilaje și instalații noi a filaturii cardate și a secției de finisaj, la întreprinderea „Țesătura" din Iași a crescut, în acest an, capacitatea de fabricație a țesăturilor din fire indigene poliesterice și melană_ în amestec cu celofibră cu încă 8 milioane mp. întreprinderea ieșeană a reușit ca în anul în curs să realizeze modele noi și reproiectate in proporție de 90 la sută din producția totală. Un accent deosebit s-a pus pe lărgirea gamei de sortimente destinate confecțiilor de cămăși și bluze din fire poliesterice textu- rate. Colectivul de creație al întreprinderii a reușit să realizeze și o nouă țesătură pentru gulere și manșete —, inserție policondensată pe bază de apret din materii rășinoase, care nu se șifonează la purtare și spălare. S-au realizat și modele noi pentru rochii și bluze din fire tex- turate, frumos decorate, cum »înt „Loreta", „Mirela" și „Marinei". (M. Corcaci). am intilnit, și un teh- mecanicii de întreținere lu- numai în schimbul I. Deci, doua zi nu putea fi întreprins
cunoscute în toate din țară.

Florea CEAUSESCU

naval din(Urmare din pag. I) tradițio- în stri- prezenți, navelor Și plat-ghe Butuman. Sandu Nour. Ghită Marin...".Și totuși, pînă sîmbătă seara, din cei 19.8 metri mai rămăseseră de parcurs 1.5 metri. 1 500 de mm. cum socotesc lansatorii. Era sîmbătă seara. a doua zi. duminică — zi de meci, multi dintre cei antrenați în operațiunea apropierii de apă a „Gloriei" — înfocati suporteri ai echipei F.C.M. Galati. Duminică dimineața însă toți au fost la datorie. Alte aproape 7 ore migăloase de pregătiri, de calcule, de alegere a variantei optime. 7 ore de acțiune îndrăzneață, bazată ne calculul ingineresc riguros, ne experiența de multe decenii a lansatorilor de aici. Totul s-a încheiat cu un sfert de oră de „călătorie" ne distanta de 1 500 mm a insulei de oțel destinată întinderilor acvatice, forajului pînă la 6 000 de metri, sub „lumea tăcerii".„Gloria" ae leagănă la cheiul de 

se lucrează susținut, uneori și peste programul de muncă. Drept urmare, la bateriile de autoclavizare numărul opririlor accidentale a fost redus în ultima vreme. în continuare, prin aplicarea de noi măsuri scontăm pe diminuarea consumului de abur și în lunile următoare este posibil să ne încadrăm în consumul normat.Redresarea este absolut necesară,

întrucît de Ia începutul anului și pînă în prezent în întreprindere au fost consumate suplimentar peste 17 milioane kilowați-oră de energie e- lectrică și 8 500 tone combustibil convențional. în trimestrul doi se înregistra un consum de 527 kWh la fiecare tonă de alumină realizată, iar în lunile următoare acest consum a fost sistematic micșorat, ajun- septembrie Ia 470kWh, deci cu 40
legii 110 bitanțu- electro- darcele

gîndu-se în luna .. . __ ,kWh. Dar norma de consum planificată este de 330 la sută mai mică.Cum se înfăptuiesc măsurile de gospodărire a energiei și combustibilului înscrise în planul elaborat în întreprindere ? Parțial. Pînă la 31 decembrie 1974 — conform — trebuiau elaborate toate rile energetice. Bilanțurile energetice au fost întocmite, termice — nici pînă la această dată. Actualul șef al biroului mecano- energetic, ing. Grigore Damianov, nu a putut preciza în amănunt cauzele întîrzierii. Fapt este însă că multe din bilanțurile elaborate au rămas la dosar, întrucît măsurile desprinse din concluziile lor nu s-au aplicat în întregime în practică, in procesul de producție. Consecința ? La secția filtrare roșie, de pildă, consumă multă apă industrială — deci, energie electrică — dar nu știe cît. pentru că debitmetrele

Produsele întreprinderii de utilaj alimentar din Slatina — Olt sînt mult solicitate și așteptate în industria alimentară, precum și de alte unități din economie. Pentru a face fată cerințelor, aici, munca a fost organizată in trei schimburi. Cum se lucrează in schimbul de noapte ?Ora 23. La intrare am fost în- tîmpinați, ca de obicei, de portar și, după obișnuitul „protocol" și legitimare, am întrebat cine îndrumă și coordonează procesul de producție în schimbul respectiv. Ni s-a dat. un răspuns prompt și categoric : ofițerul de serviciu. Am interpretat acest răspuns al portarului ca o naivitate și l-am rugat să ne conducă la ofițerul de serviciu. Ion Stancu. îndeplinind funcția de ofițer de serviciu, ne-a confirmat că, într-adegâr, în afară de dînsul, nimeni „din conducere" nu se află în unitate și a lăsat să se înțeleagă că lucrurile așa stau, cum a spus portarul. Peste citeva minute aveam să ne convingem că nu e vorba de o naivitate a portarului sau a ofițerului de serviciu, ci de o practică înrădăcinată din comoditate și lipsă de răspundere.Am plecat. însoțiți de ofițerul de serviciu, prin întreprindere. La mai multe locuri de muncă se irosea timp prețios mai mult din cațiza proastei organizări. Un muncitor se străduia să asambleze un suport de utilaj, dar nu mai avea material de dimensiunea necesară. A pierdut ore în șir căutînd materialul, dar zadarnic. Iar pentru a procura materialele sau a lc înlocui cu cele ce se găseau in secție, numai serviciul tehriic dă a- probare. dar acest compartiment lucrează în schimbul de dimineață. Deci, pînă atunci trebuie așteptat...Ofițerul de serviciu ne-a comunicat că există totuși unii specialiști în întreprindere. în unul din birourile clădirii administrative într-adevăr, doi ingineri 
armare al ȘantieruluiGalati. (Locul ei de pe uscat, unde a fost construită a si fost ocupat de corpurile unei noi nave de 18 000 tdw). Blindajul platformei — roșu cărămiziu, dedesubt vernil cit tine 
Prima platformă românească de foraj marin
zona de pescaj, o bandă gri mai sus. si aooi albul strălucitor al suprastructurii — este mîngiiat de anele calme ale marelui fluviu. Doar citeva ore au trecut de cînd maistrul lansator Tudor Marinache a dat scurt și decis comenzile : „Scoateți siguranțele ! Acționați presele ! Gata, lansarea !“. Doar citeva ore au trecut de la clipa cînd de bor- 

alta aparate de semnalizare șl control nu funcționează sau lipsesc. în secția de măcinare, cintarele automate funcționează defectuos. Un fapt cu totul paradoxal l-am aflat la. camera de comandă a dispecerului tehnologic. Denumirea de „cameră de comandă" este, de altfel, improprie, deoarece aici nu sînt decît două telefoane și un interfon, cu legături incomplete.— Cum conduceți procesul tehnologic ?— Destul de greu, ne răspunde ing. Lucian Ponta, dispecerul de serviciu. La fiecare oră primesc datele 

operative de la secții șl în funcție de acestea, cît și de analizele sosite de la laboratorul central retransmit parametrii tehnologici ce trebuie realizați. Nu am nici o posibilitate de a vedea in.ee măsură se îndeplinesc dispozițiile date. Există un proiect al unei adevărate camere de comandă, cu aparatura de măsură și control necesară. Nu știu însă cînd se va realiza. Aș putea spune că. acum, procesul tehnologic este condus mai mult după... inspirație și nu operativ și pe bază de date certe.în cadrul întreprinderii de alumf- nă din Tulcea mai sînt și alte probleme de ordin tehnologic care își așteaptă o soluționare mai grabnică. Am reținut aceasta din discuția cu tov. Tudor Alexa, secretarul comitetului de partid din întreprindere. Datorită unor greșeli de proiectare se reconsideră unele trasee și instalații tehnologice. în fiecare lună se execută un important volum de lucrări pentru modificarea și completarea unor instalații de producție, în scopul înlăturării punctelor „nevralgice" din procesul de fabricație a aluminei.Este de remarcat preocuparea pentru recuperarea resurselor energetice secundare. în prezent. în întreprindere se lucrează intens Ia realizarea unei instalații de preincălzire a pulpei de leșiere. un amestec de 

nician. Am pus aceeași întrebare : cine coordonează procesul de producție în schimbul de noapte ? Ni s-a dat același răspuns : ofițerul de serviciu. fiindcă ei răspund doar de anumite sectoare din întreprindere. Spre surprinderea noastră, am aflat că ofițerul de serviciu din acea noapte era contabil principal. Ni s-a 

/V/cZ muncă, nici odihnă,
doar bani pierduți...

CONSECINȚE ALE INDIFERENTEI FAȚĂ DE ORGANIZAREA 
LUCRULUI ÎN CEL DE-ĂL TREILEA SCHIMB

relatat că se întîmplă să mai întîrzie cîteodată și cei din conducere prin uzină, dar nu stă nimeni permanent în schimb, în afară de ofițerul de serviciu. Din discuțiile și argumentele întărite de aspectele negative întilnite in unele secții s-a desprins clar că ofițerul de serviciu, care era de meserie contabil principal, nu poate lua decizii in procesul tehnic de producție. Am mai aflat că planul de producție ' al întreprinderii era realizat „la zi" în proporție de 80 la sută și că în uzină lucrează 30 de ingineri numărați pe degete, toți în primul schimb. Deși utilajele alimentare sînt solicitate și mult aștep- 
dajul „Gloriei s-a spart nala sticlă de șampanie, gătele de bucurie ale celor salutate de sirenele tuturor acostate în portul Galați, forma s-a aliniat docilă la chei, ală

turi de alte nave aflate aici în diferite faze de construcție. Unele sînt gata de plecare. Altele abia s-au întors'din probe de la Mare. Din ultima categorie face parte și cargoul de 4 500 tdw, comanda 651, care a bătut un record : armarea lui a durat numai 2 luni și 2 zile.Numărătoarea inversă a ineditei operații de lansare a primei platfor-

Eni de nu s-

bauxită cu diferite substanțe chimice. Prin aceasta se va recupera o cantitate importantă de abur care acum se irosește în atmosferă, La secția de calcinare se pierdeau „la coș", în fiecare oră, peste 6 tone de alumină. Preocupați de a găsi o soluție pentru recuperarea acestei cantități de alumină, inginerul Traian Stoian, maistrul mecanic Lucian Mi- tache și muncitorul Gheorghe au elaborat o tehnologie nouă echipare a electrofiltrelor. Acum se mai pierde aproape deloc lumină. în schimb, inexplicabil, specialiștii de la Institutul de proiectări metalurgice din București (IPROMET), care au proiectat pentru cuptoarele de calcinare o instalație de recuperare a căldurii din a- lumina calcinată, tărăgănează lucrurile. Instalația a fost construită in anul 1973, cheltuindu-se citeva milioane de lei. S-au efectuat apoi încercări, dar rezultatele nu au fost corespunzătoare. Din decembrie a- nul trecut, instalația a fost lăsată în părăsire. Dînd replica la această tergiversare, un colectiv de lucrători din unitatea tulceană, dovedind spirit de Inițiativă și stăruință, a asigurat — pe baza unei soluții proprii — pre- incălzirea aerului de ardere, prin recuperarea parțială a căldurii din a- lumina calcinată. Este un exemplu care trebuie urmat de specialiști din IPROMET, pentru ca amintita instalație să nu mai fie o prezență... de decor la întreprinderea din Tulcea.Alumină mai multă, de bună calitate, cu consumuri de energie electrică șl combustibil cît mai — iată obiectivul major să se situeze stăruitor în ducerii întreprinderii, a de partid, a întregului muncitori, ingineri și tehnicieni de aici. Pentru aceasta, este necesar să se acționeze cu perseverență în vederea înlăturării neajunsurilor existente, perfecționării proceselor tehnologice, întăririi ordinii și disciplinei, prevenirii pierderilor la fiecare loc de muncă. Concomitent, forurile ministerului de resort au datoria de a sprijini în și mai mare măsură e- forturile colectivului în soluționarea problemelor cu care se confruntă, de a face totul pentru ca tînăra unitate tulceană să se înscrie neîntîrziat — în ce privește producția, calitatea și consumurile energetice — în rîndul întreprinderilor cu bune rezultate.

reduse care trebuie atenția con- organizațief colectiv de

tate, conducerea, specialiștii întreprinderii stau într-o îngrijorătoare acalmie și pasivitate.Pentru a ne convinge și mai mult de necesitatea unui cadru tehnic cu împuternicire de decizie în toate schimburile, am rugat pe unul dintre ingineri să ne însoțească prin citeva sectoare de muncă. Pe mun- -------------------- }--------------------------------  

citorul Șipoe Gheza 1-a.m găsit foarte necăjit ; se pregătea să plece acasă.— Am venit tocmai din Bistrița, de la o unitate cu profil asemănător împreună cu mai multi muncitori, a precizat Șipos Gheza, și sîntem detașați pe timp de o lună să dăm o mină de ajutor tovarășilor noștri din Slatina. Lucrez de citeva zile, dar astăzi nu m-am apucat bine de muncă și s-a defectat mașina. Nu am ce face, plec acasă.Și, într-adevăr, nu avea ce face, deoarece crează pină a 
me românești de foraj marin s-a încheiat cu succes. „Platforma — ne-a declarat pe cala de lansare unul dintre reprezentanții beneficiarului : întreprinderea de foraj și lucrări geologice speciale București — se în

scrie drept o performanță tehnică deosebită a industriei noastre. De remarcat aici eforturile importante ale proiectanților, ale constructorilor navali, ale furnizorilor de utilaje. Cind am spus industria noastră m-am gindit la unitățile industriale din Galați și din (ară care și-au unit energiile și destoinicia pentru realizarea platformei de foraj marin. Și

Pe cîmp existd încă mari cantități de furaje care pot și trebuie sâ fie recoltate șl Insilozate. La I.A.S. Nâdlac, 
județul Arad, se recoltează porumbul pentru siloz (fotografia din stînga), iar la C.A.P. Măgureni, județul Ilfov, 

sînt strinse ultimele cantități de masă verde (fotografia din dreapta)

Municipiul Restta
a îndeplinit

plănui cincinalOamenii muncii din unitățile economice ale Reșiței — cea mai veche vatră metalurgică a țării — raportează un succes deosebit : îndeplinirea în ziua de 9 octombrie a sarcinilor de plan pe întreg cincinalul. Acest prestigios succes încununează eforturile depuse de toți oamenii muncii — români, germani, maghiari, sîrbi și de alte naționalități — pentru transpunerea în viață a mărețelor sarcini stabilite de partid pentru creșterea producției de metal și de mașini, pentru folosirea mai deplină a capacităților de producție, modernizarea fabricației, utilizarea mai economicoasă a materiilor prime, materialelor, combustibilului și energiei.Anunțînd acest succes într-o telegramă adresată tovarășului Nicolae Ceaușescu, Comitetul municipal Reșița al P.C.R. arată că rezultatele obținute constituie pentru întreaga organizație municipală de partid un puternic stimulent de a munci și pe viitor cu o eficientă derea îndeplinirii sarcinilor mărețe cincinalul viitor.

I

sporită în ve- exemplare a ce îi revin în

dar noaptea muncitorului, de lucru, fusese irosită, nici odihnă — cum spu- Doar bani pierduți...de muncă am întîlnitmuncă, cineva.alt locmulți elevi de la școala tehnică,
nimic timpul său Nici neaîn mai veniți să învețe meserie, dar care nu lucrau ceva concret. Am întrebat pe șelul secției dacă sînt dați in grija unor muncitori cu experiență, pentru a-i introduce în „tainele" profesiei. Răspunsul ? Muncitorii calificați lucrează in schimbul unu și elevii în schimburile II și III și că „meseria se învață mai bine furată". Fie și furată, zicem noi, dar de la cine dacă muncitorii cei mai calificați și elevii lucrează în schimburi diferite ? Tovarășii care ne însoțeau și care, se pare, că nu prea coboară prea des prin întreprindere, s-au dumirit repede despre necesitatea unei eoordonări unitare, cu răspundere, a activității in schimburile II si III. de către un cadru de conducere, capabil să ia decizii tehnice și organizatorice în orice moment, in bune condiții.La Comitetul județean de partid Olt am aflat că se cunoaște situația din uzină, atît în ce privește realizarea planului, cit și organizarea muncii, dar că încă nu s-a găsit o soluție de a se ieși din impas. Față de aspectele semnalate, considerăm că nu se impun prea multe căutări. Ar fi suficiente o analiză temeinică a situației existente, stabilirea de răspunderi concrete pentru acordarea asistenței tehnice in toate schimburile și organizarea judicioasă a muncii, în așa fel incit fiecare muncitor să aibă continuu de lucru în cele 8 ore fără întrerupere, iar ofițerul de serviciu să fie lăsat să-și îndeplinească sarcinile pe care le are și care sînt bine unitățile economice 

m-am mai gindit la faptul că puține șantiere navale din lume se pot încumeta la o asemenea construcție fără să pornească din capul locului cu dotări tehnice corespunzătoare".„Platforma — a adăugat imediat după lansare și inginerul Gelu Kahu, directorul general al Centralei industriale navale — nu-i doar un simplu element din nomenclatorul de produse al industriei, ci una dintre premierele navale de marc însemnătate tehnologică atît pentru șantierul naval de la Galați, cît și pentru întreaga economie"....La ora cînd citiți aceste rîn- duri, „Gloria", prima platformă românească de foraj marin, construită după o licență străină, se află intre navele de la cheiul de armare al șantierului 80, de pe Dunăre, de metal forfota ceput o nouă etapă, toare inversă : pregătirea platformei pentru marele drum spre Mare... Deci, pe curînd, botezul mării 1
naval de la Mila Pe dreptunghiul continuă. A în- o nouă numără-

SĂ NU UITĂM 
FURAJELE PE CÎMP

acum cînd brumele de toamnă
le pot împuțina de la o noapte la alta

întreaga suprafață, culturile destinate însilozării. Pînă la de 1 octombrie, cooperati- agricole au însilozat 6,3 mi- tone de furaje, reprezentînd

în toate zonele țări!, recoltarea și însilozarea furajelor constituie lucrări de maximă importantă de care depinde buna hrănire a animalelor pe timpul iernii. într-un timp scurt trebuie strinse mai multe milioane de tone de coceni, masă verde din culturile duble, frunze si colete de sfeclă și alte resurse furajere. Așa cum s-a stabilit la ultima ședință a comandamentului central, pentru a se preveni pagubele provocate de brume, în citeva zile trebuie recoltate, de pe duble data vele lioane _ . ...doar 49 la sută din cantitățile planificate, iar în I.A.S. s-a realizat 69 la sută din plan.Pentru grăbirea însilozărilor este necesară organizarea mai multor formații de mecanizatori și cooperatori, dotate cu utilaje mecanice și mijloace de transport, care să lucreze neîntrerupt, in flux continuu, la recoltarea nutrețului și la transportul din cîmp direct in silozuri. Bine procedează o serie de unități agricole din județele Teleorman, Dolj, Argeș, Mureș, Brăila și altele, unde s-au organizat formații de mecanizatori pe raza fiecărui consiliu intercooperatist. ceea ce a permis concentrarea utilajelor, folosirea lor sub controlul direct al cadrelor de conducere și specialiștilor din unități. Cantitățile de furaje insilozate pînă acum sînt încă mici, în raport cu posibilitățile existente, mai ales în județele Timiș, Ialomița, Bihor, Gorj ș.a.Pentru intensificarea strîngerii și însilozării principala atenție trebuie folosirii la întreaga capacitate a combinelor, tocătorilor mecanice si mijloacelor de transport. Comandamentul județean Brăila, analizînd modalitățile de intensificare a ritmului de stringere a furajelor, a luat măsuri pentru ca toate combinele de siloz să lucreze la întreaga capacitate. Ca urmare, ritmul de lucru a crescut de la 6 000 tone de furaje insilozate zilnic la 10 000 tone. Bune rezultate au cooperativele agricole care au organizat formații mixte de mecanizatori și cooperatori pentru a însiloza furaje în tot cursul toamnei. Așa s-a procedat la cooperativa agricolă Tudor Vladimirescu. care a însilozat 6 700 tone de nutrețuri față de 5 400 tone cit specifice ficientei cantități

ritmului furajelor.acordată

s-a planificat. în condițiile Bărăganului, datorită insu- păsunilor. trebuie insilozate mai mari de nutrețuri decît
La întreprinderea „8 Mai"-Mediaș 

încălțăminte ușoară, comodă, durabilăColectivul întreprinderii de piele și încălțăminte „8 Mai" din Mediaș acordă un loc aparte problemelor legate de înnoirea, diversificarea și modernizarea întregii producții. O confirmare a acestor stăruitoare preocupări au constituit-o, zilele trecute, contractele cu comerțul, care au asigurat fabricii întregul portofoliu de comenzi pentru primul semestru al anului viitor. De reținut că din primele zile ale anului viitor, mai mult de jumătate din volumul producției il vor reprezenta modelele noi de

FACILITAȚI LA CUMPĂRAREA TELEVIZOARELORProducția românească de televizoare cunoaște nu. numai un considerabil spor cantitativ, ci și o îmbunătățire simțitoare a calității, conjugată cu o pronunțată diversificare a modelelor. în prezent — in zilele Tîrgului de toamnă — magazinele de specialitate oferă publicului 17 modele de televizoare, într-o mare varietate de casete (de culoare închisă sau deschisă, mate etc., în armonie cu mobila din încăperea în care urmează să fie amplasat), cu ecrane avînd diametrul între 49 și 65 cm, cu selector de canale electronic. 

în alta zone pentru a «a asigura hrana animalelor nu numai în timpul iernii, ci și pentru o perioadă din vară.Ministerul cat să se tnsilozeze sînt necesare pînă brie din anul viitor.Datorită aglomerării lucrărilor, în această perioadă se cer o bună corelare a eforturilor, organizarea muncii în flux continuu, de la recoltarea porumbului și pînă la eliberarea terenului și însilozarea cocenilor. în județul Dîmbovița, comandamentul județean a hotărît să fie redistribuite tractoarele și mijloacele de transport, în așa fel incit să se poată însiloza o cît mai mare parte din cocenii recoltați In amestec cu culturi duble, tăitei de sfeclă etc. La cooperativa agricolă din Pe- trești. de pildă, s-au însilozat 3 000 tone furaje, iar lucrările continuă pentru a realiza cel puțin 3 500 tone. Din păcate, unele cooperative — Doinești. Băleni-Sirbi. Dragodana ș.a. — nu realizează graficele întocmite. în* silozînd cantități mid de furaje. Si în județul Ialomița, din indicația comitetului județean de partid au fost luate măsuri pentru intensificarea ritmului însilozării. Există însă un mare decalai între recoltarea porumbului, eliberarea terenului de coceni și depozitarea sau însilozarea acestora. Iată de ce este necesar un sprijin diferențiat din partea organelor județene, concentrin' du-se mai multe forțe și mijloace mecanice și de transport în unitățile rămase în urmă.Terminarea recoltării șl însilozării culturilor duble înaintea căderii brumelor este una din principalele acțiuni de sezon, în special în județele din sud-vestul țării, unde aceste culturi dau producții mari de masă verde. în județele Dolj, Olt, Timiș, Arad și altele există resurse pentru realizarea planului de însilozare. Desigur, cu condiția urgentării lucrărilor în toate unitățile agricole care au astfel de culturi.Timpul înaintat, brumele care pot degrada culturile duble, faptul că în cîmp există încă milioane de tone de coceni și alte furaje sînt tot atîtea motive care trebuie să determina din partea comandamentelor comunale. a organizațiilor de partid da la sate acțiuni stăruitoare în aplicarea de măsuri imediate pentru intensificarea recoltării, transportului si însilozării nutrețurilor, astfel ca nimic din ceea ce există ne cîmp, nimic din resursele de nutrețuri din acest an să nu se risipească.
C. BORDEIANU

de resort a indi- atîtea furaje cite în luna septem-

încălțăminte, caracterizate în primul rînd prin comoditate, flexibilitate, durabilitate și linie modernă. Așa este cazul pantofilor Mocasin pentru femei, bărbați și copii, executați din piele și înlocuitori. Ei vor fi vinduți la prețuri foarte accesibile. La fel de apreciată este încălțămintea cu talpă din cauciuc și tocuri ortopedice pentru femei — caracterizată, de asemenea, printr-o linie modernă, prin rezistență la purtare și prețuri accesibile. (Nicolae Bru- jan).

430 bacei în-

în ultima vreme, procurarea unui televizor a devenit pe lingă toate acestea și foarte lesnicioasă. Suma ce trebuie plătită ca aconto reprezintă doar 15 la sută din valoarea totală a aparatului și oscilează, de la caz la caz, între minimum lei și maximum 600 lei. Restul nilor se achită în 24 mult 130 lei fiecare, lesniri pot beneficia, ritele categorii de 
de rate, a De aceste pe lingă dife- angajați, și membrii cooperatori și cei care auo retribuție de peste 3 600 lei.
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Cîteva întrebări în legatara cu 
marilor valori ale dramaturgiei

prezența 
naționale

Spunem, pe bună dreptate, că teatrul este o artă a prezentului. Modul său specific de existență estetică se întemeiază pe comunicarea directă între scenă și sală, între realitatea vie a actorului și cea a publicului spectator. Dar această atît de bogată artă a prezentului iși exercită funcția modelatoare asupra conștiințelor în primul rînd prin reprezentarea operelor dramatice inspirate din realitatea contemporană. Arenă de dezbatere a problematicii omului de azi, a ideilor izvorîte din procesul revoluționar al construirii unei lumi noi, a unor noi relații sociale și umane, teatrul trebuie să stimuleze și să promoveze la loc de frunte acele opere de artă apte a înlesni oamenilor înțelegerea sensului dezvoltării sociale, a le adinei procesul de cunoaștere și autocunoaștere, opere capabile a stimula gîndirea și rațiunea colectivă în direcția înaltelor idealuri ale progresului uman.Educația patriotică a maselor, a tineretului în primul rînd, este o îndatorire majoră a momentului de față. Ea presupune, impune chiar, preluarea și cultivarea valorilor create de poporul nostru de-a lungul milenarei sale existențe marcate de lupta pentru apărarea și afirmarea demnității naționale, pentru libertate socială și națională. Procesul de creare a noilor valori necesită cunoașterea și cultivarea valorilor trecutului ca o condiție a continuității, a dezvoltării organice, temeinice, armonioase a noii spiritualități. Prețuirea acestor valori, respectul față de tradițiile înaintate ale creației și luptei poporului romfin, valorificarea operelor de artă ale înaintașilor fao parte integrantă din procesul de educație patriotică, condiționează și fundamentează sentimentele de dragoste și prețuire militantă pentru cuceririle revoluționare ale prezentului. Cultivarea valorilor trecutului Întărește sentimentul demnității naționale, încrederea In justețea drumului parcurs și a celui de parcurs.In teatru, valorile naționale se

concretizează ale clasicilor, profund patriotism, de dorința fierbinte de a cultiva în masele populare înalte virtuți morale, de a îndrepta moravurile — fie că e vorba de drama istorică sau comedia satirică, cele două direcții fundamentale de dezvoltare a dramaturgiei românești de la începuturile sale, și pînă la diversificarea genurilor produsă în perioada interbelică. Datoria teatrului nostru contemporan este de a-și o- nora această moștenire, nu închi- zînd-o în muzee și conservînd-o în documente, ci valorificînd-o, revigo-

In operele dramatice opere străbătute de un noapte furtunoasă" în discutabila regie a lui Lucian Giurchescu la Teatrul de Comedie si alte cîteva. puține. spectacole cu piese clasice in teatrele din tară. Prea puține însă si. în general, prea puțin semnificative pentru ceea ce ar trebui să însemne cultivarea reală, activă, consecventă a valorilor dramaturgiei naționale. Prea puține au fost în ultima vreme momentele artistice notabile realizate prin interpretarea scenică a unei piese aparținind patrimoniului cultural național.Sîntem la începutul unei noi stagiuni. în care teatrele își vor con-
LA ÎNCEPUT DE STAGIUNE TEATRALĂ

rînd-o. scoțîndu-i la lumină virtuțile active, reale, persistente.Dramaturgia clasică românească reprezintă, e adevărat, o constantă a renertoriului teatrelor. încă din primii ani după eliberare, valorificarea moștenirii culturale a constituit o preocupare permanentă a teatrelor, repunerea în circulație a unor opere de seamă. în viziuni scenice contemporane, în lumina filozofiei materia- list-dialectice și istorice, generînd evenimente artistice, consemnate de istoria teatrului nostru contemporan. Ne amintim de seria de spectacole Caragiale realizată de Sică Alexan- drescu. de un „Vlaicu Vodă" interpretat de George Vraca, de un „Despot Vodă" Ia Teatrul Național din Iași, de, mai ales. „Apus de soare" rămas în repertoriul permanent al primei scene a tării în interpretarea monumentală a lui George Calborea- nu în rolul lui Stefan. Se află încă pe soenele teatrelor și „Coana Chi- rița" în regia lui Horea Popescu la Național si ..O scrisoare pierdută" în regia lui Liviu Ciulei la Teatrul „Bulandra". si „Năpasta". în regia lui Alexa Visarion la Giulești și „O
„Decada cărții românești44Eveniment tradițional în viața culturală a tării, „Decada cărții românești", care se desfășoară între 10 și 19 octombrie, în Capitală și in alte centre culturale. în întreprinderi, instituții de in- vățămînt sau cooperative agricole, propune publicului larg o gamă variată de manifestări.Este un prilej de a pune în evidentă dimensiunile producției de carte, marea ei varietate tematică. în primii patru ani ai a- cestui cincinal s-au e- ditat în țara noastră 44 797 titluri, intr-un tiraj de aproape 360 milioane de exemplare. Din acestea, a- proape 14 200 de titluri, intr-un tiraj de peste 215 milioane e- xemplare, constituie literatură originală.Preocupată să cuprindă toate domeniile de activitate, producția editorială reflectă solicitările foar-

te diverse ale societății. Documentele de partid, lucrările destinate învățămîntului de partid sau cele din domeniul științelor sociale și politice cunosc o largă difuzare, înlesnind, și pe această cale, mai buna cunoaștere a realităților societății noastre. E- vantaiul larg al producției editoriale se întregește prin cartea teh- nico-științifică, cu cele peste 3 800 de titluri, in 30 milioane plare. Editarea turii în limbile nalităților conlocuitoare a însumat 1 501 de titluri, intr-un tiraj de aproape 10 milioane exemplare.Necesitățile învățămîntului de toate gradele au fost satisfăcute prin publicarea in limba română și în limbile naționalităților conlocuitoare a 3 697 manuale școlare și u- niversitare, intr-un tiraj de 95 milioane exemplare. în perioada 1971—1974, elevii au

exem- litera- națio-

primit gratuit manuale școlare în valoare de 644 milioane lei.Amploarea editării cărții a fost însoțită de o creștere necontenită a interesului pentru achiziționarea și lectura lor. în această perioadă, prin cele cîteva mii de librării și puncte de difuzare a cărții, s-au difuzat cărți în valoare de a- proape 2 miliarde lei ; adăugind numărul impresionant de cărți ce se împrumută prin rețeaua bibliotecilor publice, avem o imagine elocventă a dimensiunii consumului de carte.„Decada cărții românești" va cuprinde o mare diversitate de manifestări în toate județele țării : expoziții de cărți în librării și biblioteci, simpozioane, întîlniri între editori, autori și cititori, „zile ale editurilor", expoziții cu vin- zare in parcuri, acțiuni de .difuzare în întreprinderi și instituții.

centra, desigur, străduințele în direcția unei mai intense și active legături cu publicul, cu publicul tinăr îndeosebi, angajindu-se plenar intru îndeplinirea misiunii educative definite cu claritate in documentele Congresului al XI-lea al partidului. Proiectele de repertoriu, îndelung elaborate, în spiritul responsabilității comuniste, sînt pe cale de a prinde viață in primele spectacole prezentate în aceste zile pe scenele tării. In ce măsură au ținut seama alcătuitorii acestor proiecte de îndatorirea patriotică de a acorda un loc de cinste valorificării moștenirii culturale 7 în ce măsură teatrele naționale — și nu numai ele — își onorează titulatura de instituții de cultură națională ? Sînt, desigur, înscrise în repertoriu și piese ale dramaturgilor noștri clasici și interbelici. La Teatrul Național din Timișoara a fost prezentată în premieră „Viforul" de De- lavrancea în viziunea tînărului regizor loan Irimie ; Naționalele din Iași, Cluj-Napoca și Craiova intenționează să prezinte noi viziuni scenice ale comediilor lui Caragiale. La București, Teatrul Mic a pregătit un spectacol compus pe texte de Vasile Alecsandri. Ici, colo, mai apare cite un titlu de Al. Davila. Camil Petrescu (de ce numai „Mitică Popescu" ?). E foarte puțin.Mult prea puțin în raport cu imensa îndatorire a teatrelor de a întreține permanent interesul și prețuirea publicului fată de valorile culturii

naționale. Mult prea puțin In raport cu valențele reale ale dramaturgiei noastre teatrale, nu numai educativ-patriotice — cu capacitatea ei de a constitui baza unor spectacole, bogate în idei, de bună calitate dramatică, stimulatoare de imaginație și gîndire artistică.Nu e vorba numai de insuficienta muncă de investigare a patrimoniului dramaturgiei românești, pentru descoperirea sau redescoperirea unor opere nu Îndestul cunoscute. E vorba, în primul rînd, de necesitatea unei prezențe permanente în repertoriu a unor opere dramatice validate de istoria teatrului nostru care iși cer astăzi dreptul la noi interpretări scenice. Or, tinerii regizori, legitim dornici de a descoperi drumuri noi în arta scenică, mijloace noi de a capta interesul și participarea publicului, de a-și manifesta și împlini personalitatea, se arată prea puțin convinși că toate aceste căutări și deziderate își pot găsi un răspuns în abordarea creatoare a o- perelor clasice naționale. Și ce teren de experiență artistică substanțială pot constitui aceste lucrări de incontestabilă ținută literară, de contribuție dramatică abilă, de patos patriotic, autentic I Un spectacol cu „Vlaicu Vodă", cu „Despot Vodă", cu „Răzvan și Vidra", cu „Apus de soare", cu „Viforul" poate oferi regizorilor noi posibilități de rezolvări artistice, iar actorilor mari experiențe, prilejuri de afirmare profesională. Sînt în aceste piese roluri monumentale, roluri care pot constitui de virf in creația unui actor.Am impresia că și concepția tentă in cadrul Institutului de teatrală și cinematografică privitoare la formarea profesională a tinerilor actori și regizori poate influența atitudinea noilor promoții de artiști asupra patrimoniului național. De cînd n-am mai văzut pe scena Studioului I.A.T.C. un spectacol cu o dramă istorică românească ?Sînt gînduri și întrebări stîrnite de bătaia gongului anunțînd deschiderea stagiunii teatrale 1975—76. Gin- duri și întrebări care își vor găsi, probabil, un ecou și un răspuns in spectacolele în a căror pregătire teatrele sînt angajate acum cu totalitatea energiilor lor creatoare.
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Margareta BĂRBUȚA

Popasuri turistice pe meleaguri băcăuane

La 12 octombrie

Tragere LOTO duf>ă o nouă

Tot mai numeroșilor oaspeți care străbat frumoasele meleaguri băcăuane, cooperația de consum le pune la dispoziție condiții dintre cele mai bune de odihnă și recreare în unități turistice amplasate în zone de rară frumusețe. Hanul „Măgura", de pildă, situat într-o pitorească zonă împădurită, la numai 16 km de Bacău, pe drumul național 11, dispune de un restaurant în care se pot servi specialități culinare moldovenești. o braserie, un cafe-bar. Cazarea se face în camere elegante, confortabile. La hanul

„Măgura" se poate ajunge și de la Bacău, cu autobuzele I.T.A.O vedere panoramică spre barajul și lacul de acumulare de pe valea Uzului, lingă Dărmă- nești, oferă vizitatorilor săi hanul „Poiana Uzului" (altitudine 550 m). Această unitate turistică a cooperației de consum din județul Bacău, construită la numai 300 metri de baraj, este deschisă în tot timpul anului, dis- punînd de camere cu încălzire centrală, o cofetărie, un bar și * un restaurant.în fotografie :Hanul „Poiana Uzului".
formulă tehnicăAdministrația de stat Loto Pronosport organizează în ziua de 12 octombrie o tragere Loto după o formulă tehnică inedită. Această un total la 75 (in tragerile vor efectua trei extrageri după cum urmează : extragerea I de patru numere din 75 ; extragerea a Il-a de 4 numere din restul de 71 rămase în urnă ; extragerea a IlI-a de alte 4 nu-

tragere se bazează pe de 75 numere, de la 1 loc de ia 1 la 90 ca la Loto obișnuite). Se
mere din restul de 67. Participarea la această tragere Loto se face cu bilete de cite 10 lei. Se atribuie cîștiguri în bani pe 6 categorii. Se șl pentru două tru extrase.Următoareledupă această nouă formulă tehnică vor avea loc în zilele de 26 octombrie, 9 noielnbrie, 23 noiembrie, 14 și 28 decembrie 1975.

acordă cîștiguri numere din pa-trageri Loto

„CIBINIUM 75"Pe lingă numeroasele spectacole folclorice și muzical-core- grafice prezentate de formații de amatori sau profesioniste sibiene în 13 localități din județ (Sibiu, Mediaș, Cisnădie, Avrig, Săliște. Porumbacu de Jos, Tălmaciu, Șura Mică și altele), programul zilelor de marți, miercuri și joi ale festivalului „Cibinium ’75“ a adus în prim plan și alte interesante manifestări. care subliniază o dată mai mult caracterul de masă al actualei ediții. Dintre ultimele manifestări remarcăm simpozionul cu tema „Problemele actuale ale culegerii și valorificării folclorului muzical" (la Casa de cultură a sindicatelor din Sibiu), cu participarea unor muzicologi și folcloriști reputați din București, Cluj-
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PROGRAMUL 1

Teleșcoală.
Curs de limbă engleză.
Emisiune in limba germană. 
Din lumea plantelor șl ani
malelor.
1001 de seri.
Telejurnal.
Reflector.

ROMANIA-FILM prezintă 

pe GENE HACKMAN și 
LIV ULLMAN în filmul 

american

MIREASA 
LUI ZANDY
Regia : JAN TROELL

Napoca, Brașov și Sibiu, prezentarea în Sala baroc a muzeului Brukenthal a „familiei viodelor — noi instrumente de coarde" de către prof. Ion Telu, autorul invenției. La Casa Armatei din Sibiu a avut loc vernisajul unei expoziții de cărți, discuri și filatelie. De asemenea, a fost deschisă o expoziție a artiștilor plastici amatori. (Nicolae Brujan).
BOGAT PROGRAM 

CULTURALIn cursul lunii octombrie va continua seria manifestărilor cultural-educative arădene, care răspund unor dorințe exprimate de diferite colective de muncă din localitate. Expuneri ca : „Petrache Poenaru — iluminist

22,10

Film artistic : „Aceasta este 
casa 'noastră". O producție a 
studiourilor sovietice.
24 de ore.
PROGRAMUL 2
Telex.
Biblioteca pentru toți : Șt. O. 
Iosif. O sută de ani de la 
naștere.
Melodie și ritm. 
Vîrstele peliculei.
1001 de seri.

17,53
18.20
19.20
19,30 Telejurnal.
20,00 “ - - -

21,10
21,15
21.45

Seară de balet : „Trandafirul 
galben".
Telex.
Viața economică a Capitalei. 
Armonii intime.

și revoluționar român". „Greva generală a muncitorilor din România — octombrie 1922". mesele rotunde pe teme ca „Uzina
CARNET

produce. învață și educă". „Umanismul socialist și personalitatea umană", recitalul de versuri patriotice „Partidului, inima și versul", numeroasele conferințe, dezbateri, gale de filme sint principalele manifestări cuprinse în programul acestei luni. Toate aceste acțiuni se vor desfășura in special la cluburile

unor întreprinderi cum sînt „Arădeanca", fabrica de confecții. fabrica ..Progresul". „Tricoul Roșu", combinatul chimic, atelierele CT 2 C.F.R. Arad etc. (Constantin Simion).
TITLUL 150De sub teascurile întreprinderii poligrafice „Banat" din Timișoara a ieșit tratatul „Pedagogie generală" de prof. univ. V. Țircovnicu — cel de-al 150-lea titlu apărut in editura „Facla" în cei trei ani de activitate. în acest răstimp au fost editate lucrări de beletristică, social-politice, tehnice și științifice, unele în limbile germană, maghiară și sirbă, intr-un tiraj total de peste 1 400 000 exemplare. Majoritatea autorilor sînt prozatori, poeți, oameni de ști-

Noul volum publicat d« Nicolae Dragoș Ia editura „Eminescu" reunește versuri pe care autorul le-a grupat, corespunzător unor dominante tematice, in trei secțiuni. „Scrisoare in sat" este o alcătuire de meditații și de sentimente în fața o- mului, a istoriei și a naturii patriei, realizată în registrul grav al reflexiei înnobilate la flacăra marilor frumuseți șl ' răspunderi. Un tropism solar justifică chemarea poetului către lume : „el își întoarce chi
pul către lume / cum se ro
tesc planetele spre soare / 
cuvîntul cel de preț, che
nzină, să zboare / poetul, 
inima și-o spune" (Poetul) și-i justifică, totodată, arta poetică. De la fraterna comuniune cu strămoșii și amintirea luminoasă a unei biografii rurale, plină de nostalgică frumusețe, pînă la tonul manifest al unor poezii din ultima parte a volumului, sensibilitatea lui Nicolae Dragoș se oferă caleidoscopic în ipostaze multiple : evocator, elegiac și sentimental, ironic și vehement, genuin in fața miracolului cotidian sau tulburat de fiorii eternității.„Scrisoare în sat" devine un mod palpabil, un procedeu de reluare în stăpîni- re a unor realități ce se îndepărtează, motiv adesea invocat cu alte rosturi și în poezia lui Goga. In aceste sondări in trecut poetul regăsește un alt a- notimp de care se desparte

anevoie: „copilărie. tai
nică tresari / peste privi
rea-mi nouă cu vechii tăi 
stejari..." Poetul rememorează un peisaj natal, lumea satului cu elemente materiale și spirituale precis conturate în această cintare a casei : „Imperiu 
de la geamuri la ulucă I

vocarea trecutului de luptă șl jertfe. Poezia iubirii de țară se realizează la Nl- colaa Dragoș din vibrații și sentimente intime, rezultat al unei firești comuniuni cu viața Însăși. „Despre patrie să ne rostim me
reu și mereu / călători cu 
munții, cu apele ei / soare 
răsărind din ghiocei / des-

NOTE DE LECTURĂ
• ■ ____________NICOLAE DRAGOȘ:

„Scrisoare în sat"
pe-o margine de deal — 
veche nălucă / lingă pere- 
te-ți cresc, supuși, doi vi
șini / de care-ți tăinui 
noaptea și te sprijini / pe 
cer, in jos, fintina-și scrie 
versul / și-n ciutură adu
nă universul / așa te știu, 
in neclintită pace / prin a- 
notimpuri tăcută, grava lan
ce / veghind modestă-n 
streașină pădurii / feres
trele rotindu-ți cu vultu
rii".Din acest univers ce i-a fost leagăn și hrană, gîn- dul poetului privește în zarea istoriei și află în continuitatea generațiilor un motiv favorit pentru e-

pre zile de lumină si zile 
de greu / să ne rostim in 
numele patriei, mereu și 
mereu". (Despre patrie).Sint invocate ca o bucurie a timpurilor oameni creatori de frumos, „marii vremurilor oaspeți" de la Eminescu la Arghezi și Brâncuși. O panoplie eroică luminînd întreaga noastră istorie, de la începuturi spre noi, iși etalează bogăția de nume și fapte prin referire metaforică sau nemijlocită la oameni de seamă, domnitori și învățati. în poeme cu incantații baladești, Nicolae Dragoș are un pro

fund sentiment al Istoriei ce se manifestă nu numai în poezia patriotică cu a- semenea tematică, ci in întreaga creație prin asumarea unul destin determinat de existenta noastră ca popor.La fel de interesantă ne apare In acest volum poezia stărilor intime, nu atît prin noutatea cugetării, cit prin sinceritatea trăirii stărilor afective. Poetul, elegiac în fond, se exprimă calm și detașat, prețuind vigoarea matură încărcată de primele semne ale trecerii la cumpăna vremii. Pentru virsta lirică actuală a poetului și pentru posibilitățile plastice ce le închide versul, cităm poezia „Ca o aripă de flutur": 
„Cade ora peste suflet ca 
o aripă de flutur / nici o 
șoaptă nu se-ntoarce la iz
vorul ce-n amurg / se adu- 
nă-n nesflrșite, iluzorii albe 
cinturl / ce se-ncruntă-n 
ochiul vremii, unde liniști
te curg / / cade ora peste 
suflet, sunet vag de orgă 
veche...".„Scrisoare in sat" este o carte de poezie frumoasă, a unui poet care dovedește de la un volum la altul preocuparea vie pentru cuprinderea în vers a unei problematici de interes major. Truda de artizan în șlefuirea versului afirmă convingător estetic ascensiunea unei vocații poetice.

Emil VASIIESCU

♦ SPORT ♦ SPORT ♦ SPORT ♦ SPORT • SPORT • SPORT

Actualitatea la rugbi și automobilismDuminică se vor desfășura jocurile celei de-a 4-a etape a campionatului republican de rugbi. în Capitală sînt programate următoarele partide : Steaua—Sportul studențesc (teren Steaua, ora 10), Grivița Roșie—Știința Petroșani (teren Parcul Copilului, ora 10,30), Gloria—Rulmentul Birlad (teren Gloria, ora 10), Vulcan—Olimpia (teren Vulcan, ora 9.30).Derbiul etapei se va disputa la Timișoara : formația locală Universitatea va intîlni pe Dinamo București. Celelalte meciuri : Farul Constanța—Palas Constanța ; C.S.M. Sibiu—Minerul Gura Humorului ; Agronomia Cluj-Napoca—Politehnica Iași.Echipa de rugbi a Argentinei și-a Început turneul în Franța jucînd la Bayonne cu O selecționată regională. Rugbiștii francezi au terminat învingători cu scorul de 27—14 (9—10).

Joi dimineața a plecat la Plovdiv primul eșalon al lotului român care va participa, între 11 și 12 octombrie. Ia tradiționalul raliu automobilistic „Hebros". Au făcut deplasarea Ștefan Iancovici, Petre Vezeanu și Eugen Ionescu-Cristea. Acest raliu, care măsoară 700 km, este prevăzut cu 19 controale orare și 4 probe speciale.Pe serpentinele spre Poiana Brașov se va desfășura duminică dimineață ultima etapă a campionatului republican de automobilism — viteză în coastă. La capătul acestei etape vor fi cunoscuți campionii naționali pe anul 1975 la clasele pînă la 1 000 cmc, pină Ia 1 150 cmc, pînă la 1 300 cmc, peste 1 300 cmc „Dacia-1300" grupa I și „Dacia" grupa a Il-a. Plecarea se va da din fața Institutului politehnia din Brașov, iar sosirea va avea loc la kilometrul 12 spre Poiana Brașov.

Sîmbâtâ șl duminica

Hochei și fotbal 
pe micul ecran• SÎMBATA, 11 OCTOMBRIE, ora 17,50, HOCHEI PE GHEAȚA: Steaua—Dinamo București („Cupa României"). Transmisiune directă de la patinoarul „23 August" (reprizele a II și a IlI-a).o DUMINICA, 12 OCTOMBRIE, ora 17,25, FOTBAL : România—Turcia. Transmisiune directă de la stadionul „23 August".

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
ȘAHIn sala Casei corpului didactic din Capitală s-a disputat meciul amical de șah dintre echipele României și Greciei, care se pregătesc .in vederea Balcaniadei șahiste. întilnirea s-a încheiat cu scorul de 12,5—3,5 Duncte în favoarea șahiștilor români.în turneul zonal feminin de șah de la Karlovy Vary, după 3 runde conduce Petra Feustel (R.D.G.) cu 2,5 puncte, urmată de Eiisabeta Polihro- niade (România) cu 2 puncte și o partidă întreruptă. Polihroniade a cîștigat partida întreruptă în runda a doua cu Vuorempaa, iar în runda a treia a întrerupt în poziție complicată cu Hannelore Weichert. Katia Jovanovici a cîștigat la Gertrude Baumstark.în cadrul turneului zonal feminin de șah de la Pola (Iugoslavia) s-au disputat partidele întrerupte în primele trei runde. Iată rezultatele înregistrate : Margareta Teodorescu— Lazarevici remiză ; Suzana Makai— Kalchbrener remiză ; Ferrer—Erens- ka 1—0 ; Lazarevici—Makai 1—0 ;| Erenska—Hartston remiză. în clasament, după trei runde, conduc

Veroczy, Vokralova și Lemaciko, cu cite 2,5 puncte.
HANDBALLa Dessau s-a desfășurat meciul amical de handbal dintre selecționatele masculine ale R. D. Germane și Suediei. Victoria a revenit gazdelor cu scorul de 18—15 (10—8). Din formația R. D. Germane s-au evidențiat Kaehlert și Lakenmacher, care au înscris șapte și, respectiv, patru puncte. Golgeterul oaspeților a fost Johansson, autorul a nouă puncte.

ință și cultură, din Timișoara și din alte centre bănățene. (Cezar Ioana).
PREMIERĂ TEATRALASecția română a Teatrului de Nord Satu-Mare a inaugurat stagiunea 1975—76 cu premiera piesei „Acești îngeri triști" de D. R. Popescu. în regia lui Mihai Raicu și scenografia Mihaelei Grigorescu. în această stagiune vor mai fi prezentate încă trei piese din dramaturgia originală („Capul de rățoi" de G. Ciprian, „Visul unei nopți de iarnă" de T. Mușatescu. „Fata din dafin", piesă pentru copii de Dan Tăr- chilă) șl 3 piese din dramaturgia universală („Intrigă și iubire" de Schiller, „Bădăranii" de Carlo Goldoni și „Omul cel bun din Stciuan" de B. Brecht. (Octav Grumeza).

CICI7SMCea de-a 29-a ediție a competiției cicliste internaționale „Cupa ' Agos- toni", desfășurată la Lissone. a fost cîștigată de rutierul belgian Roger de Vlaeminck. El a parcurs 214 km în 5h 31’, întreeîndu-i la sprintul final pe colegii săi Freddy Maertens și Frans van Looy. Cunoscutul campion belgian Eddy Merckx a ocupat locul 4, sosind în același timp cu învingătorul.Prima etapă a competiției cicliste Internaționale rezervată amatorilor, care se desfășoară pe șoselele din jurul orașului Caen, a revenit olandezului Albertus Pronck, care a parcurs 144,500 km în 3 h 15’14”. Pe locul doi, in același timp cu învingătorul, s-a clasat rutierul sovietic Nikolai Gorelov.

TENIS 'în optimile de finală ale Turneului internațional feminin de tenis de la Phoenix (Arizona), jucătoarea americană Nancy Gunter a eliminat-o in trei seturi, cu 6—4, 4—6, 6—0 pe Glynis Coles (Anglia). într-o alt.' partidă, Fiorella Bonicelli (UruguaJ; a dispus cu 6—4, 1—6. 6—4 de Cynthia Doerner (Australia).
FOTBALEchipa poloneză de fotbal Zaglem- bie Sosnowiec, aflată în turneu In țara noastră, a intîlnit ieri formația Automatica Alexandria. Partida s-a terminat la egalitate : 0—0.La Lodz s-a disputat întilnirea internațională amicală de fotbal dintre echipele reprezentative ale Poloniei și Ungariei. Fotbaliștii polonezi au obținut victoria cu scorul de 4—2 (3-1).Disputată in localitatea Hajdu- szoboszlo, întilnirea internațională da fotbal dintre selecționatele de tineret (jucători sub 23 de ani) ale Ungariei și Poloniei s-a încheiat cu scorul de 3—2 (0—2) in favoarea jucătorilor polonezi.în prima zi a turneului Internațional de fotbal (echipe de tineret), care se desfășoară în localitatea iugoslavă Portoroz, selecționata Iugoslaviei a întrecut cu scorul de 2—0 (1—0) formația Austriei. Intr-un alt joc, reprezentativele Cehoslovaciei și Franței au terminat la egalitate : 1—1 (0—1).

De laCasa de Economii și Consemna- țiuni face cunoscut că în ziua de 24 octombrie a.c. ora 18 în sala Savoy a teatrului „C. Tănase" din București (Calea Victoriei nr. 33) vor avea loc tragerile la sorți pentru trimestrul III a.c. ale libretelor de economii pentru construirea de locuințe, libretelor de economii cu ciștiguri in materiale de construcții și libretelor de economii pentru turism.Cu acest prilej, Casa de Economii și Consemnațiuni va acorda titularilor acestor librete de econo-

C. E. C.mii numeroase ciștiguri în bani, ciștiguri în excursii in străinătate organizate de O.N.T. (in U.R.S.S., Cuba, China — R.P.D. Coreeană), precum și cîștiguri în excursii individuale în străinătate, pentru care titularii libretelor cîștigătoare primesc, la cerere, o parte din valoarea ciștigului, în valuta țărilor in care se deplasează.După efectuarea tragerilor la sorți, teatrul „C. Tănase" va prezenta spectacolul satirlc-muzical „Cer cuvîntul la... diverse".
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Sosirea in Capitală a tovarășului 

Stane Dolanț,
secretar al Comitetului Executiv al Prezidiului C. C. 

al Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia

Cu privire la vizita delegației 
Partidului Comunist din Reunion 
în Republica Socialistă România

Excelenței Sale Sir GEORGE CAKOBAN
Guvernator general al Fiji SUVACea de-a B-a aniversare a proclamării independentei tării dumneavoastră îmi oferă plăcutul prilej de a vă transmite sincere felicitări si cele mai bune urări de sănătate personală, de progres și prosperitate pentru poporul fiiian.îmi exprim convingerea că recenta stabilire a relațiilor diplomatice va contribui la dezvoltarea pe mai departe a bunelor raporturi existente între țările noastre.

La invitația Comitetului Central al Partidului Comunist Român, joi a sosit într-o vizită de prietenie in țara noastră tovarășul Stane Dolanț, secretar al Comitetului Executiv al Prezidiului C.C. al Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia.La sosire, oaspetele a fost lntîmpi-
Convorbiri româno-americane 

privind cooperarea științifică și tehnologică
La invitația Consiliului Național pentru Știință șl Tehnologie, au sosit In Capitală dr. H. Guyford Stever, consilier al președintelui S.U.A. pentru știință șl tehnologie. însoțit de dr. Oswald Ganley, adjunct al asistentului secretarului de stat pentru problemele privind tehnologii avansate si aplicative. Oaspeții americani au început convorbiri cu Ion Ursu, președintele C.N.S.T.. privind cooperarea științifică si tehnologică dintre
Cronica zilei

Joi, 9 octombrie a.c,, a părăsit definitiv țara noastră Werner Sautter, ambasadorul extraordinar și plenipotențiar al Austriei la București.
★Cu prilejul celei de-a 32-a aniversări a zilei armatei populare polone, joi seara, la Casa centrală a armatei, a avut loc o adunare la care au participat generali, ofițeri, maiștri militari și subofițeri din garnizoana București. Au fost prezenți Wladlys- law Wojtasik, ambasadorul R.P. Polone in Republica Socialistă România, membri ai ambasadei.Adunarea a fost deschisă de ge- neral-lobotenent Octavian Orban, care a rostit un cuvînt de salut. Despre semnificația evenimentului a vorbit colonel Czeslaw Nowicki, atașat militar, aero și naval al R.P. Polone în țara noastră. în continuare, partici- panții au vizionat o fotoexpozlție șl filme înfățișînd aspecte din viața și activitatea militarilor polonezi.Cu același prilej, atașatul militar polonez s-a lntîlnit cu militari români din două garnizoane.
★La București au început joi lucrările celei de-a Xl-a Conferințe naționale de ftiziologie și pneumo- logie — prestigioasă manifestare științifică organizată de Uniunea Societăților de Științe Medicale șl Societatea de pneumologie și ftiziologie, la care participă peste 400 specialiști din unități medicale, clinici universitara șl institute de cercetări din România, precum și

Gale ale filmului din R. D. Germană vremeaSub egida Consiliului Culturii și Educației Socialiste, joi seara a avut loc în Capitală, cu prilejul celei de-a XXVI-a aniversări a întemeierii Republicii Democrate Germane, gala filmului „Iacob mincinosul", producție a studiourilor din R.D.G., premiat la ultimul Festival internațional al filmului de la Berlin.La manifestare au participat Ion Dodu Bălan, vicepreședinte al Consiliului Culturii și Educației Socialiste, funcționari superiori din Ministerul Afacerilor Externe, reprezentanți ai Uniunii scriitorilor și 

nat de tovarășul Dumitra Popescu, membru al Comitetului Politia Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., de activiști de partid.Au fost prezenți Petar Dodik, ambasadorul R.S.F. Iugoslavia la București, șl membri ai ambasadei.

tara noastră si S.U.A., precum si posibilitățile de dezvoltare si diversificare în viitor a acestei cooperări.La discuții au participat membri ai Biroului Executiv al C.N.S.T., directori generali de institute centrale de cercetare, reprezentanți al Ministerului Afacerilor Externe.Au fost de fată Harry Barnes jr„ ambasadorul S.U.A. la București, și alti membri ai ambasadei. (Agerpres)

din alte 14 țări. Pe baza a 70 rapoarte, corapoarte și comunicări vor vi dezbătute, timp de două zile, probleme de sănătate publică de mare actualitate privind dinamica tuberculozei și bolilor pulmonare cu largă răspîndire, epidemiologia și combaterea bronșitelor cronice și altele.Un loc principal îl ocupă expunerile referitoare la experiența țării noastre în aplicarea procedeelor de vaccinare și a medicamentelor anti- tuberculoase, contribuția școlii românești de ftiziologie in materie de tratamente antituberculoase moderne.
★în cadrul stagiunii muzicale a Ra- dioteleviziunii a fost lansată ioi o nouă formulă de concert : concertul perpetuum. Cu începere de la ora 17. pînă la ora 23, în Studioul de concerte al Radioteleviziunii. acest gen de manifestări va permite publicului întîlnirl cu muzica marilor compozitori. cu opere reprezentative din diferite școli si epoci de creație. Prima manifestare de acest fel a fost dedicată geniului multilateral al lui Mozart. Programul serii — radiodifuzat si. în parte, televizat — a cuprins lucrări simfonice, instrumentale. corale, arii din opere. Si-au dat concursul orchestra simfonică, orchestra de cameră si corul de copii ale Radioteleviziunii. corul ..Madrigal". un grup de balerini de la O- pera Română, soliști vocali si instrumentiști. (Agerpres)

Asociației cineaștilor, un numeros public.Au asistat dr. Hans Voss, ambasadorul R. D. Germane la București, și alți șefi de misiuni diplomatice acreditați în țara noastră, membri ai corpului diplomatic.înaintea spectacolului au rostit alocuțiuni Dumitru Fernoagă, directorul Casei de filme 5, și Franz Ja- row, consilier în Ministerul Culturii din R.D.G.Gale ale filmului din R. D. Germană vor mai avea loc și în alte orașe din țară. (Agerpres)

La invitația Comitetului Central al Partidului Comunist Român, intre 2 și 9 octombrie a. c., o delegație a Partidului Comunist din Reunion, formată din tovarășii Paul Verges, secretar general al partidului, Elie Hoarau, membru al Biroului Politic, secretar al C.C. al P.C. din Reunion, secretar general al Frontului Tineretului Autonomist din Reunion, Claudette Saint-Marc și Jean Saint-Marc, activiști ai P.C. din Reunion, a efectuat o vizită în Republica Socialistă România.în timpul șederii în România, membrii delegației Partidului Comunist din Reunion au vizitat întreprinderi industriale, unități socialiste din agricultură, obiective social- culturale, istorice și turistice din București și din județele Mehedinți, Mureș și Prahova.Delegația Partidului Comunist din Reunion a fost primită de tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român.La întrevederea care a avut Ioc cu acest prilej au participat tovarășii Emil Drăgănescu, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., Iosif Uglar, membru al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., Ghizela Vass, membru al C.C. al P.C.R.Secretarul general al Partidului Comunist din Reunion, membrii delegației au adresat tovarășului Nicolae Ceaușescu călduroase mulțumiri pentru invitația de a vizita România, pentru ospitalitatea caldă de care s-au bucurat în timpul șederii în țara noastră, expresie a raporturilor de prietenie și solidaritate militantă dintre cele două partide și popoare, au exprimat profunda lor admirație față de dinamica dezvoltării multilaterale a societății românești, față de realizările remarcabile obținute de poporul român, sub conducerea Partidului Comunist Român și a secretarului său general, în opera de edificare a socialismului. Subliniind că aceste sentimente de înaltă prețuire sînt împărtășite de întreaga conducere, de toți mili- tanții Partidului Comunist din Reunion, tovarășul Paul Verges a transmis, în numele ldr, tovarășului Nicolae Ceaușescu, Comitetului Central al Partidului Comunist Român, comuniștilor și întregului popor român un salut prietenesc, împreună cu sincere felicitări și urări de noi succese în realizarea hotărîrilor celui de-al XI-lea Congres al Partidului Comunist Român.Mulțumind, tovarășul Nicolae Ceaușescu a salutat călduros pe tovarășul Paul Vergăs, pe membrii
★Joi a părăsit Capitala delegația Partidului Comunist din Reunion, condusă de tovarășul Paul Verges, secretar general al partidului, care, la invitația C.C. al P.C.R., a făcut o vizită de prietenie în tara noastră. Din delegație au făcut parte tovarășii Elie Hoarau, membru al Birou-

Ieri in țară : Vremea a continuat să 
se răcească ușor în toate regiunile. Ce
rul a fost variabil, mai mult noros în 
jumătatea de nord a țării. Au căzut 
ploi locale, care au avut și caracter de 
aversă în Maramureș, estul Crișanei, 
nordul și estul Transilvaniei, jumătatea 
de nord a Moldovei. In zona de mun
te, la peste 1 000 metri înălțime, preci
pitațiile au fost și sub formă de nin
soare. Vîntul a suflat moderat, cu in
tensificări locale în Transilvania și în 
zona de munte. Temperaturile aerului, 
la ora 14, oscilau între 5 grade la Ocna 
Șugatag, Bistra Cîmpeni, Toplița și Jo
seni șl 18 grade la Mangalia. In Bucu
rești : Vremea a fost răcoroasă, cu ce

delegației șl i-a rugat să transmită celorlalți tovarăși din conducerea partidului, tuturor comuniștilor din Reunion un mesaj prietenesc, precum și urări de noi Victorii în lupta consacrată înfăptuirii aspirațiilor de libertate, progres și prosperitate ale poporului reunionez.In cursul convorbirilor s-a procedat apoi la o informare reciprocă privind activitatea și preocupările Partidului Comunist Român și Partidului Comunist din Reunion si la un schimb de vederi în problemele referitoare la dezvoltarea colaborării dintre cele două partide, precum și în legătură cu aspecte ale vieții internaționale actuale, ale mișcării comuniste și muncitorești. S-a relevat cu satisfacție evoluția ascendentă a raporturilor de prietenie și conlucrare statornicite între Partidul Comunist Român și Partidul Comunist din Reunion — un exemplu de felul cum două partide frățești, ac- ționînd în condiții diferite, pot colabora pe baza egalității și respectării independenței, pentru întărirea solidarității internaționaliste. A fost exprimată dorința comună de a extinde șî adinei aceste legături, de a multiplica contactele și schimburile de experiență în folosul ambelor partide și popoare, al întăririi unității mișcării comuniste și muncitorești, a întregului front antiimperia- list.în deplin consens, s-a subliniat faptul că epoca noastră este epoca unor profunde schimbări politice, economice și sociale în viața popoarelor, ca urmare a afirmării crescînde, pe plan național și internațional, a forțelor păcii, democrației și progresului. S-a apreciat că, în a- ceste condiții favorabile, se impune intensificarea acțiunilor unite ale tuturor forțelor revoluționare, progresiste, democratice, antiimperialiste în lupta împotriva imperialismului, colonialismului și neocolonialismului, pentru eliminarea definitivă a vechii politici de dominație și dictat, pentru înlăturarea focarelor de încordare și conflict și reglementarea tuturor diferendelor existente în lume prin mijloace politice, pentru afirmarea hotărîtă în viața internațională a unei politici noi de egalitate și respect între națiuni, de conlucrare rodnică între toate statele, de destindere internațională.S-a apreciat că evoluția situației internaționale reliefează complexitatea și bogăția căilor concrete alese de popoare pentru mersul lor înainte spre libertate și progres, fapt ce subliniază răspunderea partidelor comuniste respective pentru a elabo-
★lui Politic, secretar al C.C. al P. C. din Reunion, secretar general al Frontului Tineretului Autonomist din Reunion, Claudette Saint-Marc și Jean Saint-Marc, activiști ai P. C. din Reunion.La plecare, delegația a fost salutată de tovarășii Emil Drăgănescu,

rul variabil, mal mult senin după 
amiază. Vînt moderat.

Timpul probabil pentru zilele de 11, 
12 și 13 octombrie. în țară : Vreme re
lativ rece, mal ales la începutul inter
valului. Cerul va fi schimbător. Inno- 
rări mai accentuate se vor produce în 
jumătatea de nord a țării, unde vor 
cădea ploi locale și cu caracter de a- 
versă. în rest, averse izolate. La mun
te, la altitudinea de peste 1 500 metri, 
se vor semnala lanoviță și ninsoare. 
Vîntul va sufla moderat, cu unele in
tensificări. Temperaturile minime vor 
fi cuprinse între minus 3 și plus 7 gra
de, iar cele maxime vor oscila între 
7- și 17 grade, local mai ridicate. Pe 
alocuri, condițiile meteorologice sînt 
favorabile producerii brumei, mai ales 
în zona deluroasă. In București : Vre
me relativ rece, mai ales la începutul 
intervalului. Cerul va fi schimbător, 
favorabil ploii de scurtă durată. Vînt 
potrivit, cu unele intensificări. Tempe
ratura ușor variabilă.

_______________________________  

ra soluții specifice situațiilor lor naționale, dezvoltarea internaționalismului proletar constituind un aspect inseparabil de un asemenea efort.Tovarășii Nicolae Ceaușescu și Paul Verges au reafirmat importanta pe care cele două partide o acordă democratizării relațiilor internaționale, lichidării fenomenelor subdezvoltării, instaurării unei noi ordini economice și politice internaționale, juste și echitabile, care să poată contribui la înlăturarea decalajelor dintre țările industrializate și cele în curs de dezvoltare, precum și la crearea condițiilor favorabile pentru progresul social și economic al tuturor țărilor și popoarelor, cerință primordială pentru evoluția normală a întregii vieți internaționale.Cele două partide și-au exprimat convingerea că progresul spre pace și securitate în Europa și în lume este indisolubil legat de adoptarea de măsuri efective privind dezarmarea, în primul rînd dezarmarea nucleară, încetarea cursei Înarmărilor, eliberindu-se astfel popoarele de povara copleșitoare a cheltuielilor militare.Partidul Comunist Român și Partidul Comunist din Reunion si-au reafirmat solidaritatea cu popoarele care au pășit pe calea dezvoltării de sine stătătoare, cu mișcările de eliberare națională, cu lupta pentru' asigurarea dreptului lor la autodeterminare, pentru a trăi libere, pentru a fi stăpîne pe bogățiile și resursele lor naționale, a-și alege ele însele calea dezvoltării, potrivit intereselor și aspirațiilor lor, fără nici un amestec din afară.Cele două partide și-au exprimat, totodată, voința de a milita în continuare pentru întărirea unității și colaborării partidelor comuniste și muncitorești, a tuturor forțelor revoluționare, progresiste, democratice și antiimperialiste, pentru triumful cauzei socialismului și păcii în lume, în context, Partidul Comunist Român și Partidul Comunist din Reunion subliniază că rezolvarea democratică, în interesul popoarelor, a problemelor mari și complexe cu care este confruntată în prezent omenirea impune o mobilizare largă a maselor populare, conlucrarea într-un spirit de respect și încredere reciprocă a partidelor clasei muncitoare, a forțelor de stînga, a tuturor organizațiilor democratice și progresiste, unirea lor pe plan național și internațional, pentru înfăptuirea țelurilor comune de asigurare a păcii, securității și progresului tuturor popoarelor.
★membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., Iosif Uglar, membru al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., Ghizela VaSs, membru al C.C. al P.C.R., de activiști de partid. (Agerpres)

LOTOCîștigurile tragerii din 3 octombrie 1975EXTRAGEREA I : Categoria 2 : 3 variante 25% a 7 943 lei și 6 variante 10% a 3 177 lei ; cat. 3 : 4.20 a 10 212 lei ; cat. 4 : 20,40 a 2 103 lei ; cat. 5 : 75,30 a 570 lei ; cat. 6 : 146,85 a 292 lei. REPORT CATEGORIA 1 : 168 634 lei.EXTRAGEREA A II-A : Categoria B : 6 variante 10% a 5 995 lei ; cat. C : 4,30 a 8 365 lei ; cat. D : 15,45 a 2 328 lei ; cat. E : 41,75 a 862 lei ; cat. F : 119,15 a 302 lei ; cat. X : 1 434,10 a 100 lei. REPORT CATEGORIA A : 170 169 lei.

Excelenței Sale Sir KAMISESE MARA
Primul ministru al Fiji SUVACu ocazia Zilei naționale a Fiji vă transmit cele mai călduroase felicitări. precum si urări de fericire și sănătate personâlă. de continuă dezvoltare si bunăstare poporului tării dumneavoastră.

MANEA MĂNESCU
Primul ministru al Guvernului 

Republicii Socialiste România

Cu ocazia aniversării creării 
Partidului Muncii din CoreeaCu prilejul celei de-a XXX-a aniversări a creării Partidului Muncii din Coreea, însărcinatul cu afaceri ad-interim al acestei țări la București, Iang Miăng Sul, a oferit joi seara o recepție.Au participat tovarășii Dumitru Popescu, membru al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., Constantin Dăscălescu. șef de secție la C.C. al P.C.R.. Neculai AgachI, președintele Asociației de prietenie româno-coreeană. Dumitru Ghișe, vicepreședinte al Consiliului Culturii și Educației Socialiste. Teodor

A apărut: „Revista economică"
DIN SUMARUL NUMĂRULUI 14/10 OCTOMBRIE 1975— 30 de ani de la Conferința Națională a P.C.R. din octombrie 1945. Consecvență și principialitate revoluționară în conducerea de către P.C.R. a destinelor României (lector univ. dr. Gh. Ciulbea).ECONOMIE NAȚIONALA— O sarcină de prim ordin a întreprinderilor : Creșterea gradului de utilizare a metalului (ing. R. Păunescu, L. Țintea). CONDUCERE ® ORGANIZARE— puncte de vedere. Optica financiară in conducerea operativă a întreprinderii (lector dr. Paul V. Bran).TEORII • IDEI— Documentar economic. în ajutorul participanților la învă- tămîntul politico-ideologic de partid, Cursul : Studierea poli

JUDEȚUL ILFOV

Realizări ale cooperației de consumCooperația de consum din județul Ilfov și-a extins rețeaua unităților comerciale pentru mai buna aprovizionare a populației rurale cu o gamă diversificată de mărfuri, în multe localități funcționează unități de tip „Supercoop" și „Su- permagazin". Astfel, cel mai mare magazin din județ, Supercoop Măgurele, organizat pe principii moderne de comerț — autoservire și accesul liber la raft — cuprinde 11 raioane care desfac un sortiment bogat de articole : confecții, încălțăminte, articole electrotehnice și de folosință îndelungată etc. în Buftea, supermagazinul „Studio" și Complexul „Central" ale coope

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Marinescu, adjunct de șef de secție la C.C. al P.C.R., Alexandru Ionescu, redactor-șef al ziarului „Scînteia" Ion Popescu-Puturi, directorul Institutului de studii istorice și social politice de pe lingă C.C. al P.C.R., Constantin Oancea, adjunct al ministrului afacerilor externe, general-colonel Marin Nicolescu, adjunct al ministrului apărării naționale, conducători ai unor instituții centrale, activiști de partid, ziariști.Au luat parte șefi de misiuni diplomatice acreditat! la București, alti membri al corpului diplomatic.

ticii economice interne și internațional^ a P.C.R. Tema III. Sistemul relațiilor socialiste de producție. Programul Partidului Comunist Român despre perfecționarea relațiilor socialiste do producție în etapa actuală de dezvoltare a economiei românești (prof. univ. Aurel Negu- cioiu).
ECONOMIE MONDIALA— Codificarea drepturilor și obligațiilor fundamentale ale statelor — componentă esențială a noii ordini economice șl politice internaționale (III) (dr. Nicolae Ecobescu, dr. Victor Duculescu).— Tendințe în fluxurile financiare internaționale (Mugur Isărescu).

rației de consum asigură aprovizionarea localnicilor cu toate categoriile de mărfuri. Supercoop Voluntari, din comuna cu același nume, și supermagazinul din Otopenl sint permanent bine aprovizionate cu articole de încălțăminte, confecții, tricotaje, țesături, mercerie, parfu- merie-cosmetice etc. Locuitorii comunei Pantelimon din apropierea Capitalei găsesc la noul magazin de tip supercoop o mare diversitate de mărfuri de cerere curentă și de folosință îndelungată, cu plata în numerar și în rate.Recent, s-a dat în folosință și la Ghimpați un supercoop, care desface un bogat fond de marfă.
Oamenii muncii din țara noastră sărbătoresc astăzi în mod solemn cea de-a 30-a aniversare a creării Partidului Muncii din Coreea — forța politică conducătoare a poporului nostru și statul major al revoluției coreene, în frunte cu marele nostru conducător, tovarășul Kim Ir Sen, întemeietorul și conducătorul partidului.Partidul nostru a fost întemeiat la 10 octombrie 1945, imediat după ce a triumfat cauza istorică a restaurării patriei prin zdrobirea ocupației imper“ ilismului japonez. Istoria partidul. nu are decît 30 de ani, însă rădăcinile sale sînt profunde. Din primele zile ale luptei sale revoluționare, marele nostru conducător, tovarășul Kim Ir Sen, considerînd crearea partidului de tip nou ca o problemă-cheie a victoriei revoluției coreene, a rezolvat, potrivit realităților din țara noastră, toate problemele ce se ridicau în calea creării partidului șl a dirijat cu vigoare pregătirile ideologice și organizatorice pentru întemeierea lui în focul luptei antijaponeze desfășurate timp de peste 15 ani.Ca urmare a acestor pregătiri Ideologice și organizatorice a devenit posibilă crearea Partidului Muncii din Coreea pe baze solide, în pofida împrejurărilor complicate din perioada de după eliberare.Tovarășul Kim Ir Sen, conducătorul iubit și stimat al poporului nostru, a spus : „Partidul este statul major al revoluției coreene și conducătorul politic al poporului nostru. Partidul iși asumă întreaga răspundere pentru revoluția șî construcția din țara noastră și pentru soarta poporului nostru ; fără conducerea de către partid este imposibilă înaintarea, fie chiar numai cu un pas, a luptei noastre revoluționare, a o- perei de construcție și poporul nostru nu se poate aștepta la un viitor luminos".Din prima zi a existentei sale și pînă acum, Partidul Muncii a îndeplinit cu strălucire misiunea și rolul său de detașament de avangardă al clasei muncitoare, desfășurîndu-și activitatea sub conducerea înțeleaptă a marelui nostru conducător, tovarășul Kim Ir Sen, continuind tradițiile revoluționare ale glorioasei lupte armate antijaponeze și fiind călăuzit de ideologia marxist-leni- nistă Ciuce.După eliberare, partidul a rezolvat In mod just problema puterii, pro- blema-cheie, potrivit condițiilor o- biective și subiective ale dezvoltării revoluției noastre, a înfăptuit cu succes revoluția democratică și a condus lupta pentru îndeplinirea sarcinilor perioadei de trecere spre socialism.

Lupta poporului coreean, trecerea spre socialism au trebuit insă să fie vremelnic întrerupte din cauza declanșării războiului din Coreea de către imperialismul american și lacheii săi. Partidul Muncii din Coreea, sub conducerea înțeleaptă a tovarășului Kim Ir Sen, a organizat și a mobilizat întregul popor la lupta sacră pentru salvarea națională, bi- zuindu-se pe vitalitatea invincibilă a orînduirii democrat-populare. A fost înfrîntă invazia armată a imperialismului american, a celor 15 țări satelite și a plicii marionetă sud-co- reene, au fost apărate cu cinste libertatea și independența patriei, deznodămîntul luptei mareînd începutul declinului imperialismului a- merican care se lăuda cu „atotputernicia" sa. >După război, In ciuda condițiilor grele în care absolut totul fusese distrus, prin aplicarea hotărîtă a liniei fundamentale a construcției economice privind asigurarea creșterii cu precădere a industriei grele și dezvoltarea concomitentă a industriei ușoare și a agriculturii, partidul a condus cu succes munca de refacere rapidă a economiei, de stabilizare și îmbunătățire a vieții poporului, iar transformarea socialistă a relațiilor de producție la orașe și sate s-a încheiat într-un răstimp de numai cinci ani.Datorită traducerii cu strălucire in viață a liniei cu privire la construirea unei economii naționale independente și la industrializarea socialistă. partidul a transformat țara noastră, odinioară înapoiată, într-un stat socialist industrial, bucurîndu-se de o deplină suveranitate politică, cu o economie națională puternică și de sine stătătoare, cu un sistem puternic de autoapărare și cu o cultură națională înfloritoare.După Congresul al V-lea al partidului, prin desfășurarea viguroasă a luptei pentru accelerarea ritmului, ridicînd sus steagul roșu al celor trei mari revoluții — revoluția ideologică, revoluția tehnică și revoluția culturală — oamenii muncii din țara noastră repurtează zi de zi noi victorii pe toate fronturile construcției socialiste.Răspunzînd cu înflăcărare chemării partidului de a îndeplini cu un an mai devreme planul șesenal 1971—1976 în cinstea celei de-a 30-a aniversări a creării partidului, întregul popor a desfășurat cu succes „bătălia generală". Poporul nostru a îndeplinit planul, la valoarea producției, cu un an șî patru luni înainte (respectiv în patru ani șl opt luni). Producția industrială a cunoscut un ritm mediu de creștere de 18,4 la sută, In această perioadă 

fiind construite și date în exploatare 1 055 întreprinderi moderne.La sate au fost încheiate lucrările de irigare și electrificare, se desfășoară larg procesul de mecanizare complexă și chimizare a agriculturii.începînd de la 1 septembrie a.c. a intrat in vigoare învățămîntul general obligatoriu de 11 ani, a cărui generalizare era cuprinsă in planul șesenal.în partea de nord a republicii există in prezent 150 de instituții de învățămînt superior, de unde înainte de eliberare nu exista nici una, iar un milion de intelectuali conduc și administrează cu pricepere economia noastră națională.

Gloriosul jubileu 
al Partidului Muncii din Coreea

Toți oamenii muncii muncesc, învață și duc o viață fericită, bucurîndu-se de asistentă medicală gratuită, de învățămînt gratuit și concediu de odihnă plătit.Bazîndu-se pe înaltul entuziasm revoluționar al poporului nostru și pe succesele strălucite obținute pînă acum, partidul nostru a trasat noi și mărețe obiective privind realizarea unei producții de 12 milioane tone de oțel, un milion tone de metale neferoase, 100 milioane tone cărbune, 50 miliarde kWh energie electrică, 20 milioane tone ciment, 5 milioane tone produse piscicole, 5 milioane tone de îngrășăminte chimice, punerea în valoare, prin desțelenire, a 100 000 tembo teren agricol (un tembo este echivalent cu un hectar) și obținerea a 10 milioane tone de cereale.Pe parcursul activității menite să ducă spre victorie revoluția coreeană, complexă și dificilă, sub conducerea înțeleaptă a tovarășului Kim Ir Sen, partidul a crescut ca un partid oțelit, atotbiruitor. Din prima zi a existenței sale, partidul a situat în prim plan munca pentru realizarea în rîndurile sale a unității ideologice și de voință, bazate pe sistemul ideologic unic și a dus o luptă energică In acest sens. Unitatea par- 

tldulul nostru în jurul marelui său conducător, tovarășul Kim Ir Sen, mai strînsă decît. oricînd, se situează azi într-o etapă nouă, superioară.Partidul a devenit un partid de masă, avînd legături strînse, indisolubile cu masele populare, un partid revoluționar, care merge mereu înainte, luptînd împotriva conservatorismului și stagnării, înfruntînd cu succes toate dificultățile șl obstacolele.Odată cu desfășurarea muncii pentru accelerarea construcției socialiste în partea de nord a republicii, partidul luptă pentru unificarea patriei. Linia fundamentală promovată consecvent de partid în acest

PAK ZUNG GUC
Ambasadorul extraordinar 

și plenipotențiar 
al R.P.D. Coreene la București

sens este realizarea unificării țării în mod independent, pe cale pașnică, pe baza principiului democratic, încă din primele zile ale ocupării Coreei de sud de către imperialismul american, partidul s-a pronunțat pentru formarea unui guvern central unificat, prin alegeri generale democratice în Nord și în Sud, cu condiția retragerii tuturor trupelor străine. Partidul și guvernul republicii noastre au propus instituirea unei Confederații a Nordului și Sudului, ca o măsură de tranziție, dacă autoritățile sud-coreene nu pot accepta imediat alegeri generale libere în Nord și în Sud.Totodată, pentru a dejuca manevrele imperialismului american și ale autorităților sud-coreene de a acredita ideea a „două Corei" și pentru a accelera unificarea independentă și pașnică a țării, partidul a prezentat propunerile cuprinzind înfăptuirea a trei principii — independența, unificarea pașnică șl ma

rea unitate națională — și programul în cinci puncte care prevede înlăturarea confruntării militare și diminuarea tensiunii între Nord și Sud, convocarea Marii Adunări Naționale alcătuite din reprezentanți ai poporului aparținind diferitelor clase și categorii sociale, al tuturor partidelor politice și ai organizațiilor sociale din Nord și Sud, crearea Confederației Nord-Sud cu o denumire unică a statului — Republica Con- federală Koryo.Sub oblăduirea imperialismului american, clica marionetă d<n Coreea de sud Întreprinde tot mai mult șl în mod fățiș acte de trădare a națiunii. Recurgind la afirmații mincinoase 

privind o „amenințare de invazia asupra Sudului", Pak Cijan Hi urmărește staționarea permanentă a trupelor americane în Coreea de sud ; el a ticlu't „legea pentru apărarea securității statului", „legea împotriva comunismului", „legea stării excepționale pe timp de război" și fel de fel de alte legi fasciste — toate în scopul de a reprima cu cruzime populația sud-coreeană.Pentru a se menține pacea în Coreea și a se realiza unificarea pașnică trebuie să fie dizolvat „comandamentul" O.N.U. și să fie retrase cit mai repede trupele americane staționate în Coreea de sud sub drapelul O.N.U. Totodată, este necesar să se înlocuiască acordul de armistițiu cu un acord de pace, ca o măsiiră menită să slăbească tensiunea în Coreea.Popoarele țărilor socialiste, ale lumii a treia, ca și popoarele progresiste din lumea întreagă sprijină activ cauza poporului nostru, unificarea patriei. O serie de state ale O.N.U. au propus înscrierea pe agenda celei de-a 30-a sesiuni a Adunării Generale a punctului intitulat „Crearea de condiții favorabile pentru transformarea armistițiului într-o pace durabilă în Coreea și pentru accelerarea unificării independente și pașnice a Coreei" 

șl au prezentat în acest sens un proiect de rezoluție ; acestea reflectă năzuințele comune ale poporului coreean și ale popoarelor iubitoare de pace din lumea întreagă.Partidul nostru, întregul popor coreean sînt hotărîte să ducă la victorie cauza unificării patriei, bucurîndu-se în această luptă de sprijinul și încurajarea activă din partea țărilor șl popoarelor iubitoare de pace din lumea întreagă.Folosim acest prilej pentru a exprima recunoștința noastră profundă față de Partidul Comunist Român și de poporul român, care sprijină și încurajează activ cauza dreaptă a poporului nostru pentru unificarea patriei.Paralel cu lupta activă pentru înfăptuirea revoluției coreene, sarcină internaționalistă primordială, partidul nostru duce o luptă activă pe arena internațională pentru țelurile păcii și democrației, ale independenței naționale, pentru triumful cauzei comune a socialismului.Partidul nostru acordă prețuire coeziunii internaționale a clasei muncitoare și dezvoltă necontenit prietenia și colaborarea cu partidele și țările frățești. Dezvoltarea necontenită a prieteniei și întărirea coeziunii cu toate țările socialiste pe baza principiilor marxism-leninismului, egalității depline în drepturi și ale independenței constituie o orientare consecventă a partidului nostru.Partidul și poporul nostru sprijină politica de nealiniere și, alături de popoarele lumii a treia, militează activ pentru afirmarea suveranității și egalității depline în drepturi a tuturor popoarelor, pentru pace și progres social, împotriva imperialismului, neocolonialismului șî rasismului. Politica externă independentă a partidului nostru se bucură de sprijinul deplin al țărilor socialiste, al partidelor comuniste și muncitorești, al popoarelor progresiste din întreaga lume. Astăzi, Republica Populară Democrată Coreeană are relații cu peste 90 de țări și desfășoară o activitate intensă în peste 100 de organizații internaționale.îmi este deosebit de plăcut să relev, cu acest prilej, relațiile de prietenie și colaborare dintre Partidul Muncii din Coreea și Partidul Comunist Român, relații ce se dezvoltă în mod fericit.Datorită idealurilor și țelurilor comune, similitudinilor din trecutul lor de luptă, între partidele noastre s-au statornicit de multă vreme legături strînse de prietenie, ele au colaborat și s-au sprijinit reciproc. Aceste legături de prietenie se adîncesc tot mal mult, In ultimii ani, prin vizitele 

reciproce ale importantelor delegații la nivel înalt.îndeosebi cu ocazia vizitei delegației de partid și guvernamentale a Republicii Socialiste România, condusă de tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, efectuată in tara noastră acum patru ani, relațiile de prietenie și colaborare frățească dintre partidele, guvernele și popoarele țărilor noastre au cunoscut o dezvoltare rapidă în toate domeniile.Vizita delegației de partid și guvernamentale a R.P.D. Coreene, condusă de tovarășul Kim Ir Sen. secretar general al C.C. al Partidului Muncii din Coreea, întreprinsă în România în luna mai anul a- cesta, convorbirile la nivel înalt avute cu acest prilej, precum și semnarea Tratatului de prietenie și colaborare au constituit un eveniment de însemnătate majoră In consolidarea mai departe a relațiilor de prietenie și colaborare frățească și militantă dintre partidele, guvernele și popoarele noastre, relații statornicite în focul luptei comune și care se dezvoltă și înfloresc zi de zi.Partidul și poporul nostru manifestă deosebită satisfacție pentru faptul că aceste relații de prietenie și colaborare frățească dintre partidele și popoarele noastre — dintre Coreea șl România, bazate pe principiile marxism-leninismului și internaționalismului proletar, ale egalității depline în drepturi și independenței, se dezvoltă ascendent, situîndu-se într-o etapă nouă, superioară^,,.Poporul coreean lupta întotdeauna umăr la umăr cu poporul frate român împotriva imperialismului și pentru triumful deplin al cauzei socialismului.Poporul coreean se bucură sincer, ca de propriile sale izbînzi, de succesele obținute de poporul frate român în revoluția și construcția socialistă, precum și pe arena vieții internaționale, considerînd că ele sînt succese comune ale forțelor socialismului și ale forțelor antiimperialiste din întreaga lume.Dînd o înaltă apreciere marilor înfăptuiri al? poporului frate român în construcția socialistă a tării, partidul și poporul nostru îi urează din inimă noi și mari succese în traducerea în viață a programului edificării societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintării României spre comunism, a hotărîrilor adoptate de cel de-al XI-lea Congres, sub conducerea justă a Partidului Comunist Român, în frunte cu conducătorul său eminent, tovarășul Nicolae Ceausescu»
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Sesunea Adunări Generale a 0. N. II.
H Necesitatea creșterii rolului și eficientei 

Organizației Națiunilor Unite — subliniată în 
dezbaterile de politică generalăNAȚIUNILE UNITE 9 — Corespondentul nostru transmite : în cadrul dezbaterilor de politică generală. ministrul afacerilor externe al Birmaniei. U Hla Phone, s-a pronunțat pentru creșterea eficientei O.N.U. în domeniul dezvoltării si cooperării economice Internationale. Sporirea continuă a interdependentelor statelor si necesitatea promovării cooperării între state reclamă Întărirea organizației. astfel incit să poată adopta acțiuni colective în diverse domenii ale vieții economice internaționale. a spus vorbitorul.Ramon Escovar Salom. ministrul de externe al Venezuelei. s-a pronunțat pentru asigurarea stabilității planurilor de dezvoltare ale națiunilor lumii a treia, care sint cel mai grav afectate de inflație, de recesiune. de scăderea preturilor Ia produsele de export ale țărilor în curs de dezvoltare, de creșterea preturilor bunurilor manufacturate importate din statele industrializate si de perturbatiile de pe piața monetară internațională.Adjunctul ministrului afacerilor externe al Fiji. Penaia Ganilau. a cerut Adunării Generale să-si însu

H în sprijinul luptei de eliberare a poporului 

Zimbabweîn Comitetul pentru problemele teritoriilor neautonome, care dezbate punctul intitulat „Situația din Rhodesia de Sud“, a luat cuvîntul reprezentantul României, Petre Vlăs- oeanu, care a subliniat că, in ciuda rezoluțiilor Națiunilor Unite de condamnare a declarării unilaterale a independentei Rhodesiei de Sud de către regimul minoritar, rasist al Iui Ian Smith si a sancțiunilor impuse de Consiliul de Securitate. acest regim ilegal continuă să-si întărească pozițiile, ca urmare a ajutorului primit din partea Africii de Sud si a neaplicării sancțiunilor de către anumite state occidentale membre ale Națiunilor Unite.România, a spus vorbitorul, sprijină pe deplin recomandările Comitetului special pentru decolonizare, care au drept obiectiv final lichidarea regimului rasist și apreciază că O.N.U. trebuie să adopte măsuri ho- tărite si concrete care să contribuie Ia progresul luptei de eliberare a poporului Zimbabwe, Ia încetarea represiunilor în această tară, ia eliberarea detinutilor politici si ia descurajarea transplantării apartheidului
„Anglia nu renunță la atributele

suveranității sale"
Declarațiile ministrului de externe J. Callaghan 

privind respingerea de către guvernul britanic a formulei 
„reprezentării în comun" a celor nouăLUXEMBURG 9 (Agerpres). — La începutul acestei săptămîni- s-a desfășurat, Ia Luxemburg, sesiunea Consiliului ministerial al C.E.E., consacrată, în esență, concertării poziției pe care Piața comună o va susține în cadrul reuniunii pregătitoare a conferinței internaționale în problemele energiei, materiilor prime și dezvoltării, care se va ține săptă- mîna viitoare, la Paris. Miniștrii de externe nu au reușit acest lucru, delegația britanică disociindu-se de formula reprezentării în comun a „celor nouă“ atît la reuniunea pregătitoare, cit și la viitoarea conferință internațională, preconizată pentru 15 decembrie. în intervenția sa, ministrul britanic James Callaghan a prezentat fără echivoc poziția țării sale în această problemă, arătînd că Marea Britanie „nu poate concepe" ca interesele sale să fie reprezentate de o delegație comunitară de ex- perți. Pentru Marea Britanie mu s-a pus problema niciodată — a menționat Callaghan — de a renunța la o reprezentare individuală, chiar în cazul în care mandatul comunitar ar fi fost satisfăcător pentru interesele sale. Mai mult, ministrul britanic a negat orice legătură între reprezentarea comunitară si stabilirea

WASHINGTON

Poate daNew York, orașul zgîrie-norilor, cel mai important centru urban din S.U.A.. citadelă a industriei si a- facerilor, trece în prezent prin cea mai mare criză financiară din întreaga sa istorie. Deficitul bugetului orașului se cifrează la 3,3 miliarde dolari și, potrivit aprecierilor economiștilor, există, cel puțin teoretic, pericolul ca municipalitatea să dea faliment. Nimeni nu știe ce trebuie făcut intr-o asemenea e- ventualitate. pentru că nu există nici un precedent care să servească drept ghid.Cazul New York-u- lui nu este insă singular. Un sondaj întreprins recent de Liga națională a orașelor S.U.A. evidențiază că bugetele a 43 de mari centre urbane sint deficitare, cea mai mare parte din ele fiind nevoite să reducă la zero planurile de dezvoltare urbanistică. Recesiunea, inflația, șomajul in creștere masivă, sporirea cheltuielilor municipiilor și înghețarea veniturilor lor sint principalele cauze ale crizei.Respingînd cererea municipalității new- yorkeze de a ajuta o- rașul să revină la linia de plutire, ministrul dezvoltării urba

ne a locuințelor. Caria Hills, a declarat în numele administrației : „Crizele orașelor nu pot fi soluționate prin transferarea deficitelor lor asupra deficitului bugetului federal. care și așa se află într-o rapidă creștere".într-o încercare disperată de a evita falimentul, primarul o- rașului New York, Abraham Beame, a întocmit un „buget de criză", reducînd cheltuielile cu circa 3 miliarde dolari și concediind 67 000 de salariati, între care personal medical, profesori si Învățători, pompieri și polițiști.în numai doi ani. New York-ul a pierdut 140 000 locuri de muncă în sectorul particular, exodul ac- celerîndu-se in special In ultimul an : concomitent. imigrația a stopat complet pentru prima dată în 300 de ani. Anual, circa 30 000 de apartamente sint abandonate de proprietari. tntrucît nu mai pot acoperi costul crescînd al întreținerii lor. Totodată, în primul trimestru al anului în curs s-a început construirea a numai 831 de locuințe, fată de 20 326 în anul 1974. Un alt indiciu semnificativ : numeroase corporații părăsesc orașul, mu-

șească ideea creării unei zone denu- clearizate în sudul Oceanului Pacific.Reprezentantul Cubei. Ricardo A- larcon. pronuntîndu-se pentru relații echitabile între țările în curs de dezvoltare si statele dezvoltate, a relevat necesitatea unor preturi remunerative Ia exporturile țărilor din lumea a treia pentru condiții favorabile asigurării progresului lor economic si social. El a subliniat că pentru a- ceasta statele trebuie să se bucur* de suveranitatea deplină asupra bogățiilor lor naturale, să pună sub un strict control activitățile corporațiilor multinaționale, să treacă la îndeplinirea întocmai a prevederilor Cartei drepturilor si obligațiilor economice ale statelor.Ministrul afacerilor externe al Republicii Populare Congo. Charles David Ganao. referindu-se la problemele coloniale, a arătat că 30 de milioane de oameni se mai află încă sub jugul colonial si sint lipsiți de cele mai elementare drepturi ale omului.Au luat, de asemenea, cuvlntul regele Olav al V-lea al Norvegiei și președintele Boliviei, Hugo Banzer.
In Rhodesia de Sud. în ceea ce o privește. România va continua să acorde întregul său sprijin material, politic și moral poporului Zimbabwe pînă la victoria sa finală — a- declarat reprezentantul român.

★Comitetul politic special al Adunării Generale a trecut la dezbaterea raportului Comitetului O.N.U. împotriva politicii de apartheid. Raportul, care a fost înaintat atît Adunării Generale, cît și Consiliului de Securitate, cheamă la intensificarea acțiunilor pe plan international, inclusiv la instituirea unui embargo asupra livrărilor de petrol si de alte materii prime către Africa de Sud.De asemenea, raportul cheamă la instituirea unui embargo, obligatoriu pentru toate statele, asupra livrărilor de arme către Africa de Sud si condamnă politica autorităților sud-afri- cane de bantustanizare a tării. Totodată. face apel la statele membre să intensifice ajutorul moral, politic si material ne care îl acordă victimelor politicii de apartheid si mișcărilor de eliberare națională ale ponorului Africii de Sud.

unui mandat de negociere al „celor nouă", avertizînd că. „dacă unii consideră că există această legătură, noi sîntem gata să nu mai participăm la elaborarea poziției comunitare".Poziția de principiu a Marii Britanii de a nu renunța la atributele suveranității sale a fost reafirmată, miercuri, de Callaghan, cu prilejul unei conferințe de presă organizate la Londra. Ei a explicat atunci că Anglia are puncte de vedere care nu coincid în mod necesar cu cele ale altor țări comunitare în aspectele monetare ale dialogului dintre țările producătoare de petrol și cele consumatoare. „Sint probleme în care ne vom reprezenta mai bine noi înșine" — a declarat Callaghan, subliniind, totodată, că voința Marii Britanii de a nu-și sacrifica interesele naționale esențiale nu dezminte, totuși, apartenența sa la Piața comună.în cercurile politice se apreciază că poziția Marii Britanii se înscrie in curentul celor care resping alinierea la o hotărîre comunitară în detrimentul sau contrar intereselor unui partener, poziție care deseori a fost cauza declanșării unor crize serioase în relațiile intercomunitare și a unor eșecuri ale reuniunilor din cadrul C.E.E.
DE LA CORESPONDENȚII NOȘTRI:

faliment un oraș ?tîndu-și sediul tn alte localități. în 1966. 198 din principalele 1000 de corporații industriale americane își a- veau sediile în Manhattan. Astăzi au mai rămas doar 120. Companiile mici abandonează orașul cu sutele.Scăderea numărului contribuabililor înseamnă scăderea veniturilor municipalității și deci majorarea impozitelor celor care rămîn. paralel cu micșorarea volumului serviciilor municipale, a- preciindu-se că toți a- cești factori sint de natură să ducă la o cronicizare a crizei.Timp de decenii. New York-ul a fost metropola care a dat tonul în ce privește dezvoltarea vieții celorlalte orașe americane. Iar criza actuală nu face excepție. „Semințele situației precare a New York-u- lui — s-a subliniat cu îngrijorare la conferința națională a primarilor orașelor americane. care a avut loc recent Ia Boston — se găsesc in fiecare mare oraș american", punîndu-se în evidentă necesitatea unor măsuri severe pentru a se evita cu orice preț cursul periculos în care s-a angajat New York-ul.
C.ALEXANDROAIE

BELGRAD SESIUNEA CONSILIULUI GENERAL AL F.S.M.
Reafirmare a solidarității muncitorești, a necesității întăririi 

unității mișcării sindicale internaționale DE PRETUTINDENIConvorbiri româno-iugoslaveBELGRAD 9 — Corespondentul nostru transmite : Tovarășul Cornel Burtică, membru al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., aflat într-o vizită de prietenie în Iugoslavia, la invitația C.C. al U.C.I., a fost primit joi de tovarășul Stane Dolanț, secretar al Comitetului Executiv al Prezidiului C.C. al U.C.I.La întrevedere au participat Todo Kurtovici, secretar în Comitetul Executiv al Prezidiului C.C. al U.C.I.. și Ibrahim Hadjici, șef de secție.A luat parte ambasadorul român la Belgrad, Virgil Cazacu.
★în aceeași zi. tovarășul Cornel Burtică a părăsit Belgradul.

BERLIN

Reuniunea unui grup de lucruBERLIN 9 — Corespondentul A- gerpres transmite : La 9 octombrie 1975 s-a deschis la Berlin reuniunea grupului de lucru desemnat da comisia redacțională creată la întîl- nirea pregătitoare de la Budapesta, pentru elaborarea proiectului de document al Conferinței partidelor comuniste și muncitorești din Europa. La reuniunea grupului de lucru participă reprezentanții următoarelor partide comuniste si muncitorești : Partidul Comunist din Austria, Partidul Comunist din Belgia, Partidul Comunist Bulgar, Partidul Comunist din Cehoslovacia, Partidul Progresist al Oamenilor Muncii din Cipru (A.K.E.L.), Partidul Comunist din Danemarca, Partidul Elvețian al Muncii, Partidul Comunist Finlandez, Partidul Comunist Francez, P.S.U.G., Partidul Comunist German, Partidul Socialist-Unit din Berlinul
în pregătirea 

primelor alegeri 

democratice în LaosGuvernul Provizoriu de Uniune Națională din Laos a aprobat documentul elaborat de Consiliul Politic de Coaliție Națională privind principiile organizării și desfășurării alegerilor în Adunarea Națională și în organele locale ale puterii de stat la toate nivelurile. Pentru prima oară în istoria Laosului, alegerile care vor avea loc în primăvara anului viitor vor fi democratice și nu vor fi grevate de nici un fel de cenz.
etiopia Măsuri pe linia 
înfăptuirii reformei agrareADDIS ABEBA 9 (Agerpres). — în cadrul procesului inițiat de autoritățile militare de la Addis Abeba, vizind înlăturarea definitivă a structurilor feudale și înfăptuirea unor profunde restructurări politice, economice și sociale în Etiopia, Consiliul militar administrativ provizoriu (C.M.A.P.) acordă o atenție prioritară sectorului agricol, care reprezintă principalul factor de dezvoltare a economiei țării.Transpunerea în viață a prevederilor reformei agrare, paralel cu crearea de asociații și cooperative țărănești, se bucură de simpatia și sprijinul larg al maselor populare, dat fiind că prefacerile înfăptuite sau în curs de înfăptuire au ' un profund caracter antifeudal și progresist. Există însă și grupuri res- trînse legate de vechile structuri anacronice, care se opun, sub diferite forme, aplicării reformei agrare.în legătură cu aceasta, un comunicat oficial dat publicității la Addis Abeba relata că un grup de 64 de persoane ce s-au opus reformei a- grare au fost ucise într-o ciocnire cu forțe militare ale guvernului, în regiunea administrativă Wollo, din nord-estul Etiopiei.

i

PARIS

Ofensiva antitabagică
— Francezii cheltuiesc anual 10 miliarde de franci pe... fum. Mai mult decît pentru produse de bază, ca plinea (7 miliarde) sau fructele (8 miliarde).— Cantitatea de țigări consumată in Franța a crescut cu 20 la sută în ultimii zece ani.— Circa 50 la sută din francezi fumează în medie 15 țigări pe zi. Fumatul e considerat ca principala cauză în 20 000 de decese provocate de cancerul plămînilor sau al esofagului.— Tutunul reduce în medie cu 8 ani durata de viată. Exact prelungirea vieții cucerită în ultimele două decenii datorită eforturilor și descoperirilor medicmei.— într-o încăpere nefumătorul asimilează 10 la sută din nicotină asimilată de fumător.Iată doar citeva din elementele „Dosarului antitabagic" prezentat de ministrul sănătății. d-na Simone Veil, cu ocazia declanșării campaniei „ierbii lui Nicot". (Jean Nicot, de unde numele „nicotinei". a adus

tutunul în Franța în secolul XVI). Planul prevede trei direcții principale : Interzicerea progresivă a publicității în favoarea fumatului : o acțiune de informare și educare sanitară. în special a tineretului și femeilor ; extinderea și respectarea interdicției fumatului în locurile publice.Această inițiativă, dictată de consecințele nefaste ale tutunului. s-a bucurat de un larg sprijin din partea guvernului, care a recunoscut lupta antitabagică ca o „mare cauză națională". Ca un exemplu, campania de lămurire va beneficia de tarife preferențiale la radio și televiziune. Pe de altă parte, programul e sprijinit prin măsuri financiare. în consiliul de miniștri s-a hotărît o majorare cu 17,5 la sută a impozitelor pe tutun și țigări. Si. pentru a-și demonstra adeziunea fată de aceste preocupări, miniștrii fumători au decis să se abțină de la fumat, cel puțin în ședințele de consiliu...

La aeroport, oaspetele a fost salutat de Todo Kurtovici, secretar în Comitetul Executiv al Prezidiului C.C. al U.C.I., I. Hadjici și M. Terjan. șefi de secție, și alte persoane oficiale iugoslave.A fost prezent ambasadorul român la Belgrad, Virgil Cazacu.
★La sosirea In Capitală, pe aeroportul Otopeni, au fost prezenți tovarășul Dumitru Popescu, membru al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., activiști de partid.Au fost de față Petar Dodik. am- basadorul R.S.F. Iugoslavia la București, și membri ai ambasadei.

occidental, Partidul Comunist din Grecia, Partidul Comunist din Irlanda, Partidul Comunist Italian, Uniunea Comuniștilor din Iugoslavia, Partidul Comunist din Luxemburg. Partidul Comunist din Marea Brita- nie, Partidul Comunist din Norvegia, P.M.U.P., Partidul Comunist Portughez, Partidul Comunist Român, Partidul Comunist din Spania, Partidul de Stînga-Comuniștii din Suedia, Partidul Comunist din Turcia, P.M.S.U., P.C.U.S.
★Reuniunea a adoptat două rezoluții de protest împotriva executării celor cinci tineri militanți antifasciști spanioli și acțiunii judiciare intentate lui Luis Corvalan și altor militanți de frunte ai Unității populare din Chile. Rezoluțiile exprimă solidaritatea cu partidele comuniste din Spania și Chile, cu toate forțele progresiste și democratice din aceste țări.

Întîlnire între tovarășii 

Kim Ir Sen 
și Santiago CarrilloPHENIAN 9 (Agerpres). — Kim Ir Sen, secretar general al C.C. al Partidului Muncii din Coreea, a primit delegația P.C. din Spania, condusă de Santiago Carrillo, secretar general al partidului, aflată în vizită în R.P.D. Coreeană. Cu acest prilej, Kim Ir Sen și Santiago Carrillo au avut o convorbire, care s-a desfășurat într-o atmosferă tovărășească, prietenească, relatează A.C.T.C.

agențiile de presă transmit:
Delegația Consiliului 

popular județean Iași, con- dusă de tovarășul Ion Iliescu, președintele consiliului, care efectuează o vizită în Italia, s-a intîlnit, la Perugia, cu președintele Consiliului provincial, Vinci Grossi, precum și cu responsabilii grupurilor de consilieri ai partidelor comunist, socialist și de- mocrat-creștin. Cu acest prilej a fost evidențiată importanța strîngerii legăturilor dintre județul Iași și provincia Perugia pe plan cultural, artistic, al învățămîntului și în alte domenii. De asemenea, delegația a avut o în- tîlnire cu președintele Consiliului regiunii Umbria, Pietro Conti, și cu un grup de asesori regionali.
La Roma a avut loc 0 întîInir® între Enrico Berlinguer, secretar general al P.C.I., alți membri ai conducerii partidului, și conducătorii Federației unite a centralelor sindicale italieije, din care fac parte C.G.I.L., C.I.S.L. și U.I.L. în cadrul intîlnirii au fost examinate acțiunile sindicatelor italiene pentru rezolvarea problemelor economice și sociale ale tării,

Specialiștii In lupta antitabagică arată că o asemenea campanie trebuie condusă cu multă imaginație și subtilitate. Ei amintesc faptul că în S.U.A. și Marea Britanie. campanii similare s-au soldat cu eșecuri. Combaterea bolilor și a daunelor provocate de tutun a avut un efect neașteptat : avizați, fumătorii n-au renunțat la viciul lor. ci s-au o- rientat spre țigările cu filtru, fumînd chiar mai mult decît în trecut. pentru a compensa cantitatea de nicotină reținută de filtru. Dar generalizarea filtrului în S.U.A. n-a modificat curba cazurilor de cancer pulmonar. Dimpotrivă. în ultimii 20 de ani frecventa lor a sporit cu 125 la sută.Iată de ce programul francez se axează mai ales pe informare și educare. încer- cind să provoace un proces conștient de repulsie fată de tutun, un sentiment de răspundere individuală și colectivă fată de daunele fumatului.
Paul
DIACONESCU

PARIS 9. — Corespondentul nostru transmite : Joi au luat sfîrșit la Paris lucrările celei de-a 26-a sesiuni a Consiliului General al Federației Sindicale Mondiale. In ultima reuniune, participanții au adoptat o declarație asupra solidarității muncitorești internaționale și un apel la unitatea mișcării sindicale pentru pro
Vizitele delegațiilor de activiști ai P. C. R.

in R. P.PEKIN 9 (Agerpres). — Delegația de activiști ai P.C.R. condusă de tovarășul Iosif Banc, membru supleant al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., președintele Consiliului Central de Control Muncitoresc al Activității Economice, și Sociale, aflată în vizită pentru schimb de experiență în R. P. Chineză la invitația C.C. al P. C. Chinez, a fost oaspetele provinciilor Canton și Hunan. Au fost vizitate comune populare, sisteme hidrotehnice șf de irigații. întreprinderi și obiective social-culturale, delegația bucurîndu-se pretutindeni de o primire caldă din partea organelor de partid și de stat provinciale și locale. La unele dintre obiectivele vizitate au avut loc ample discuții în
ORIENTUL APROPIAT

DAMASC 9 (Agerpres). — Premierul libanez. Rashid Karame. și-a încheiat vizita la Damasc, unde a avut convorbiri cu președintele Hafez El- Assad. Un purtător de cuvînt oficial, citat de agenția M.E.N.. a precizat că in cursul întrevederii au fost examinate aspectele situației din Liban. Rashid Karame a avut, de asemenea, o întrevedere cu Yasser Arafat.1 președintele Comitetului Executiv al Organizației pentru Eliberarea Palestinei. înainte de a pleca din Damasc, premierul libanez a participat la o reuniune la care au fost prezent! Yasser Arafat, premierul sirian Mahmoud Al Ayoubi și vicepremierul șl ministrul sirian al afacerilor externe. Abdel Halim Khaddam.în capitala Libanului au continuat joi schimburile de focuri dintre grupurile rivale.
★WASHINGTON 9 (Agerpres). — Camera Reprezentanților a aprobat, joi, cu o majoritate de 341 de voturi pentru și 69 împotrivă, trimiterea a 200 de tehnicieni civili americani în Sinai, pentru a asigura funcționarea instalațiilor electronice de suprave

pentru apărarea drepturilor oamenilor muncii în condițiile crizei economice. Conducătorii P.C.I. au reafirmat sprijinul pe care P.C.I. îl acordă activităților sindicale.
în Mexic a sosit dele®atia Mi* nisterului Transporturilor și Telecomunicațiilor din Republica Socialistă România, condusă de Traian Dudaș, ministru, care, la invitația ministrului mexican al comunicațiilor și transporturilor, Eugenio Mendez Docurro, face o vizită oficială de trei zile în această țară. Delegația română va participa în continuare la cel de-al XV-lea Congres mondial al drumurilor, care începe în Mexic la 12 octombrie a.c.
Guvernul kuweition a a- nunțat realizarea unui acord cu „British Petroleum" și „Golf Oil" în legătură cu modalitățile de preluare, de către statul kuweitian, a tuturor activităților acestor firme care acționau pe teritoriul său.
Acord polono—vest-ger- 

mail. Joi au *nc®Put l® Varșovia convorbirile dintre ministrul afacerilor externe al R. P. Polone. Stefan Olszowski. și ministrul afacerilor externe al R.F.G.. Hans-Dietrich Genscher, aflat într-o vizită oficială de două zile in Polonia. Cei doi miniștri au semnat Acordul dintre Polonia si R. F. Germania, realizat In urma întîlniril de la Helsinki dintre Edward Gierek. prim-secretar al C.C. al P.M.U.P., și cancelarul vest- german. Helmut Schmidt. Edward Gierek l-a primit, în aceeași zi. pe Hans-Dietrich Genscher, cu care a avut o convorbire.
„Zilele festive berline- 26". Ln sal® Operei Germane da Stat din Berlin, Opera Română din
Evoluția situației din PortugaliaLISABONA 9 (Agerpres). — în cursul după-amiezii de joi. la Lisabona s-a întrunit Comisia militană a Consiliului Revoluției. Au participat șefii de stat major ai celor trei arme, comandantul Copcon și șefii regiunilor militare de centru si de sud. Această reuniune a luat în discuție situația creată în orașul Porto. în urma incidentelor determinat* d« ocuparea cazărmii de la Sera del Pi

Crește curentul de opoziție în rîndul 
armatei spaniole

Un nou grup de ofițeri a fost arestatMADRID 9 (Agerpres). — Un comunicat al districtului militar Barcelona, citat de agențiile U.P.I. și France Presse, anunță că trei ofițeri ai armatei spaniole au fost arestați și puși la dispoziția unui judecător de instrucție. Comunicatul precizează că arestarea a avut loc în legătură cu acțiunea judiciară care este în curs de desfășurare Ia Madrid împotriva unui grup de nouă ofițeri acuzați de activitate „subversivă".După cum se știe, în ultimele luni, în cadrul armatei spaniole s-au manifestat tot mai multe indicii ale existenței unui curent de opoziție 

gres social, libertate și pace. Cuvîntul de închidere a fost rostit de Păerre Gensous, . secretar general al F.S.M.La lucrările sesiunii a luat parte o delegație a U.G.S.R., condusă de tovarășul Gheorghe Pană, președintele Consiliului Central al Uniunii Generale a Sindicatelor din România.

tre membrii delegației române _ și specialiștii chinezi în domeniul îmbunătățirilor funciare.
★Generalul-maior Gheorghe Gomo- iu, membru al C.C. al P.C.R., adjunct al ministrului apărării naționale șl secretar al Consiliului politic superior al armatei, conducătorul delegației române de activiști de partid din armată, care face o vizită în R.P. Chineză, s-a întîlnit și a avut, joi, o convorbire prietenească cu Cian Ciun-ciao, membru al Comitetului Permanent al Biroului Politic al C.C. al P.C. Chinez, șeful Direcției generale politice a Armatei Populare Chineze de Eliberare. A fost prezent ambasadorul României la Pekin, Nicolae Gavrilescu.

ghere in zona tampon dintre forței* egiptene șl israeliene.Purtătorul de cuvint al Casei Albe, Ronald Nessen, a anunțat oficial vizita pe care o va efectua la Washington, începînd de la 26 octombrie, președintele Egiptului, Anwar El Sadat.
Președintele Siriei 
a sosit la MoscovaMOSCOVA 9 (Agerpres). — Joi a sosit în Uniunea Sovietică, pentru o scurtă vizită de prietenie. Hafez El- Assad, secretar general al Comandamentului regional al Partidului Socialist Arab Baas, președintele Republicii Arabe Siriene, anunță agenția T.A.S.S. El este însoțit de Abdallah Al-Ahmar și Muhammad Jaber al Bajbouj, secretari generali adjuncți, Abdel Halim Khaddam, vicepremier și ministru al afacerilor externe, Moustapha Tlass, ministrul apărării, Mahmoud Hadid, președintele Federației Generale a Muncitorilor din Siria.

București și-a inaugurat seria de spectacole prezentate în cadrul acestei manifestări, prezentînd în fața publicului berlinez capodopera enes- ciană „Oedip", intr-o strălucită distribuție.
La Academia di Romania din 

capitala Italiei a avut loc o ma
nifestare consacrată, împlinirii a 
50 de ani de la moartea scriito
rului loan Slavici. Cu această 
ocazie a fost prezentat filmul 
„Moara cu noroc" si a fost inau
gurată expoziția ceracolor a pic
torului Gheorghe Ciobanu.

Donație* Amt>asadorul Republicii Socialiste România în Finlanda, Constantin Vlad, a donat Academiei naționale de muzică „Jean Sibelius" din Helsinki partituri ale unor lucrări aparținînd lui George Enescu, Paul Constantinescu, precum și unele instrumente muzicale populare. Rectorul academiei, prof. H. Helasvuo, a mulțumit călduros pentru donație.
Mesaj. Pre?edintel® Republicii Populare Bangladesh, Khondakar Mustaque Ahmed, a relevat, intr-un mesaj adresat națiunii, că țara sa duce o politică de nealiniere, bazată pe prietenia și cooperarea cu toate țările. Tara este confruntată cu diferite probleme și trebuie să-și consacre întreaga energie rezolvării problemelor interne, printre care a citat sărăcia și subnutriția.
Epidemie de gripă. Autorf- tâțile din Papua-Noua Guinee au a- nunțat că în urma izbucnirii unei e- pidemii de gripă, în această țară au fost înregistrate 120 de cazuri mortale. Zonele cele mai grav afectate aînt cele din estul tării și din provincia Morobe.

lar, în cursul cărora, în noaptea de miercuri spre joi, peste 60 de persoane au fost rănite. Ziarul „Diano Popular", care informează despre a- ceastă reuniune, evidențiază că rezultatele ei sint așteptate cu interes, dată fiind importanta evenimentelor care se produc In prezent în rîndu- rile armatei si avînd in vedere preocuparea președintelui republicii șl a guvernului pentru restabilirea disciplinei.

față de regimul franchist. în luna august. Ia Madrid, autoritățile fran- chiste au arestat un grup de nouă ofițeri acuzați de a face parte din Uniunea militară democratică (U.M.D.), organizație ilegală, care se pronunță pentru schimbarea politică a regimului din Spania. într-un manifest distribuit săptămina trecută, relatează agenția U.P.I., acest grup cerea respectarea integrală a drepturilor omului și a libertăților democratice, se pronunța pentru reforme economice și sociale, pentru alegeri libere, pentru organizarea unui referendum în problema formei instituționale a statului spaniol.

• ACȚIUNI ÎMPO
TRIVA BOLILOR TRO
PICALE. Organizația Mondială a Sănătății (O.M.S.) a anunțat că va lansa un „atac concertat" împotriva principalelor șase boli tropicale : palu- dismul, bilharzia, fiiarioza, boala somnului, lepra și kalaazar. Fiecare din primele trei boli a- fectează cel puțin 200 milioane de persoane. Numai in Africa mor anual un milion de copii de paludism și un african din zece orbește datorită filariozei. Boala somnului și lepra afectează circa 10 milioane de oameni. Pentru eradicarea acestor maladii, apreciază O.M.S., este necesar să se aloce anual 15—20 milioane de dolari șî aceasta, probabil, pînă Ia sfîrșitul secolului. O.M.S. arată, de asemenea, că. lupta împotriva palu- dismului a eșuat, deoarece țin- țarii au devenit rezistenți la insecticide, iar paraziții intrați în singe -nu mai pot fi combătuți cu actualele medicamente.

• STOP PORNOGRA
FIEI PE ECRANE. Cea ma‘ mare parte a sălilor de cinematograf pariziene prezintă filme pornografice, transmite agenția France Presse, subliniind că în cursul anului trecut, în Franța, au fost realizate 59 asemenea filme, ceea ce reprezintă jumătate din întreaga producție cinematografică a țării. Sondajele de opinie relevă că majoritatea populației franceze dezaprobă însă avalanșa de filme de această factură, 59 la sută din cei chestionați. declarîndu-se pentru interzicerea lor. Problema a atins asemenea dimensiuni îngrijorătoare, incit însuși președintele Giscard d’Estaing s-a pronunțat în mod public pentru adoptarea de măsuri care să pună capăt acestei pernicioase forme de poluare morală.

• FOLOASELE ENER
GIEI SOLARE. Intr un raport dat publicității de un comitet al Congresului Statelor Unite se apreciază că în următorii 25 de ani se vor putea acoperi cu ajutorul energiei solare circa 30 Ia sută din necesitățile de Încălzire și răcire a locuințelor din S.U.A., cu condiția ca autoritățile să sprijine e- forturile ce se impun pentru trecerea la utilizarea practică a acestei surse de energie. Prin folosirea energiei solare, ar putea fi economisite circa trei milioane barili de petrol pe zi, adică jumătate din importurile actuale.

• PARFUMURI „GAS
TRONOMICE". Supremația seculară a francezilor pe piața parfumurilor. — informează publicația engleză „Weekend" — ar fi amenințată de un grup de parfumieri britanici care intenționează să pună in circulație parfumuri numite de ei „gastronomice". Din studiile efectuate, specialiștii amintiți conchid că bărbații apreciază cu deosebire mirosurile unor... mîncăruri gustoase din carne și pește, iar femeile aroma chiflelor proaspete și a prăjiturilor.

• EXERCIȚIILE FIZICE 
Șl GREUTATEA CORPO
RALĂ. După cum informează „Trybuna Ludu", cercetările e- fectuate în Polonia asupra unul numeros grup de femei și bărbați au infirmat părerea că gimnastica ar contribui la slăbire. Timp de zece săptămîni, acest grup a fost supus unor exerciții fizice intense. Nu s-a înregistrat vreo modificare notabilă a greutății, în schimb a scăzut într-o măsură însemnată conținutul de grăsimi din țesuturi, s-a îmbunătățit oxigenarea acestora ; a scăzut, de asemenea, numărul bătăilor de inimă pe minut. După exerciții, persoanele, deși nu au pierdut din greutate, au cîștigat în sănătate.

• BIBLIOTECA API
COLĂ. Cea mai mare bibliotecă de literatură apicolă din Europa se află la Praga. Fondul de cărți al acestei bibliotșj^ cuprinde 12 000 de volume, ,,j •!-»fra cu numărul 1 este înregistrat decretul din 1776 al împărătesei Maria Tereza cu privir* Ia dezvoltarea albinăritului în Cehia.

• WALTER FELSEN- 
STEIN, director al Operei Comice din Berlin, a încetat din viață, în vîrstă de 74 de ani. Figură proeminentă a scenei lirice, Felsenstein și-a cîștigat o reputație mondială datorită concepției sale novatoare cu privire la „teatrul muzical realist", ultima sa realizare, punerea în scenă a operei „Nunta lui Figaro" de O&art, constituind o strălucită 'xemplificare a concepțiilor sale regizorale.

• PROGRAM PENTRU 
SALVAREA... TIGRILOR. Guvernul Indian a elaborat un program de protejare a tigrilor pentru a împiedica exterminarea acestor animale, pe cale de dispariție în regiune. în țară există în prezent aproximativ 2 000 dc tigri, în vreme ce la începutul secolului numărul lor era de 10 ori mai mare, după cum relatează „Times of India". Cea mai mare parte dintre ei trăiesc în rezervații naturale, totuși cei aflați în stare de libertate deplină sint în permanență amenințați de către vî- nători.

• FIER PE LITORAL. Geologii turci au descoperit importante zăcăminte de minereu de fier în nisipurile și rocile de pe țărmul Mării Negre, lingă Unye. Concentrația de minereu se pare că este ridicată.
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