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Prin bună organizare, 
prin mobilizarea tuturor 
forțelor de la sate, 
este posibil ca aceste 
lucrări să fie încheiate 

în 4-5 zile
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Tovarășul Nicolae Ceausescu 
a primit pe Youssuf Al-Assad, 
membru al comandamentului regional, șeful Biroului 
Organizatoric al Partidului Baas Arab Socialist din Siria

CONTINUÎND PRACTICA STUDIERII LA FAȚA LOCULUI A PROBLEMELOR IMEDIATE
ALEVIEȚIINOASTRESOCIAL-ECONOMICE

Tovarășul Nicolae Ceausescu a analizat ieri activitatea 
comercială, desfășurarea aprovizionării populației

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, a primit, miercuri 
după-amiază, pe Youssuf Al-Assad, 
membru al comandamentului regio
nal. șeful Biroului Organizatoric al 
Partidului Baas Arab Socialist din 
Siria, care, la invitația C.C. al P.C.R., 
se află la odihnă în țara noastră.

La întrevedere a participat tova
rășul Ștefan Andrei, membru su
pleant al Comitetului Politic Execu
tiv, secretar al C.C. al P.C.R.

A fost de față Walid Al-Moualem, 
ambasadorul Republicii Arabe Sirie
ne la București.

Cu acest prilej, oaspetele a trans
mis tovarășului Nicolae Ceaușescu 
cele mai sincere salutări prietenești 
din partea lui Hafez El-Assad, secre
tar general al Partidului Baas Arab 
Socialist din Siria, președintele Re
publicii Arabe Siriene, precum și din 
partea celorlalți membri ai conducerii 
Partidului Baas Arab Socialist din 
Siria.

Mulțumind, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a rugat pe oaspete ca, la 
înapoierea în patrie, să transmită 
președintelui Hafez El-Assad, celor
lalți membri ai conducerii Partidului 
Baas Arab Socialist din Siria un 
călduros salut și cele mai bune urări.

In timpul convorbirii a fost re
levată cu satisfacție evoluția mereu 
ascendentă a relațiilor de prietenie 
și colaborare fructuoasă dintre cele 
două țări și popoare, dintre Partidul 
Comunist Român și Partidul Baas 
Arab Socialist, subliniindu-șe impor
tanța deosebită a vizitelor recipro
ce, a intilnirilor și convorbirilor de 
la Damasc și București dintre pre
ședintele Nicolae Ceaușescu și pre
ședintele Hafez El-Assad în ampli
ficarea raporturilor româno-siriene. 
A fost exprimată dorința comună de 
a extinde această colaborare, în cele 
mai diverse domenii de activitate, în 
interesul ambelor țări și popoare, al 
cauzei păcii, înțelegerii între na
țiuni, al făuririi unei lumi mai bune 
și mai drepte.

Schimbul de vederi a relevat im
portanța intensificării eforturilor în 
vederea eliminării surselor de în
cordare și conflict, reglementării 
pașnice a problemelor litigioase din
tre state, realizării unei păci trainice 
și juste in Orientul Apropiat, care 
să ducă la retragerea Israelului din 
teritoriile arabe ocupate, la soluțio
narea problemei poporului palesti- 
nean, inclusiv formarea unui stat 
palestinean liber și independent.

întrevederea s-a desfășurat într-o 
ambianță cordială, prietenească.

Au îndeplinit planul cincinal

Vizitarea unor mari piețe 
din București

și magazine

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretai' general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, a făcut miercuri 
dimineața o vizită de lucru în mari 
magazine și piețe din Capitală.

în acest cadru a fost examinat, la 
fața locului, în spiritul măsurilor 
adoptate la recenta ședință a Comi
tetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., modul cum decurge aprovi
zionarea cu produse alimentare și 
industriale si s-au indicat măsurile de 
imediată urgență și de perspectivă 
ce se impun în vederea îndeplinirii 
în bune condiții a sarcinilor stabili
te de conducerea partidului și sta
tului pe .linia îmbunătățirii activită
ții în domeniul producției alimenta
re și desfacerii mărfurilor industria
le de consum către populație.

Secretarul general al partidului a 
fost însoțit de tovarășii Gheorghe 
Cioară, Lina Ciobanu și Janos Fa- 
zekas.

Au fost constatate, pe lingă pre
ocupări și rezultate ale organelor 
comerciale, o serie de neajunsuri le- 

de aprovizionarea ritmică, ra- 
, inală, diversificarea sortimentelor 
•-.j. fn mod deosebit, organizarea re
țelei comerciale. Totodată, au ieșit 
în evidență lipsuri privind orarele 
de aprovizionare, asigurarea bunei 
serviri a cetățenilor, modernizarea 
formelor de comerț.

Pe parcursul vizitei, secretarul ge
neral al partidului a dat indicații 
de a se acționa operativ și ferm pen
tru înlăturarea lipsurilor constatate, 
sporirea fondului de marfă furnizată 
piețelor, pentru asigurarea unor con
diții tot mai bune în vederea apro
vizionării cu produse agro-alimentare 
și industriale a cetățenilor.

Pretutindeni, locuitorii Capitalei 
l-au intîmpinat pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu cu bucurie în inimi, ex- 
primindu-i direct și cald sentimen
tele lor de dragoste și recunoștință 
pentru grija permanentă pe care o 
manifestă față de creșterea continuă 
a nivelului de trai al oamenilor 
muncii, al întregului nostru popor.

Vizita de lucru a început la maga
zinul universal „București", una din 
cele mai mari unități de acest fel din 
țară.

Cercetind cu atenție produsele ex
puse, într-o gamă variată de mo
dele, precum și modul de organiza
re a activității comerciale, secretarul 
general al partidului a indicat ca ar
ticolele de confecții să aibă un aspect 
îngrijit, să fie prezentate atractiv ; 
totodată, a recomandat ca mărfurile 
pentru sezonul rece solicitate de 
cumpărători să fie expuse, toate, în 
raioanele unității, să fie puse la în- 
demîna vizitatorilor, nu păstrate în 
depozite.

Apreciind faptul că, prin moderni
zarea acestui mare magazin, volumul 
vînzărilor a sporit considerabil în ul
timii ani, corespunzător creșterii pu
terii de cumpărare a populației, că 
in unele raioane s-au organizat ex
poziții cu vînzare ale produselor li
vrate de citeva din cele mai cunos
cute fabrici ale industriei noastre 
ușoare, secretarul general al partidu
lui se arată, totuși, nemulțumit de 
faptul că un întreg etaj al clădirii se 
află în curs de reparație și reame- 
najare tocmai acum, in perioada

aprovizionării cu confecții, încăl
țăminte și alte articole vestimentare 
pentru sezonul rece, cînd afluența 
cumpărătorilor este mai mare decît 
în restul anului. în dialogul său cu 
reprezentanții comerțului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a abordat și pro
blema modului de organizare a tra
diționalului vad comercial al Lipsca
nilor, care trebuie să devină un tirg 
permanent, un adevărat bazar des
chis, direct accesibil cetățeanului, 
chiar și celui aflat în trecere, ofe
rind mărfuri variate, mult solicitate.

în continuare, sînt vizitate halele 
și piețele Unirii, Tralan. Obor. Ilie 
Pintilie, Amzei, magazinul alimentar 
nr. 128 de pe șoseaua Ștefan cel 
Mare și centrul de carne și meze
luri din imediata apropiere, marile 
magazine „Polar" și „Unic" de pe bu
levardul Magheru. Secretarul general 
al partidului a pus in fața reprezen
tanților Ministerului Comerțului In
terior și consiliului popular rrîunici- 
pal sarcina de a asigura cantități 
suficiente de carne și preparate din 
carne unităților de desfacere, o ritmi
citate în livrarea acestor produse, cît 
și a altora, solicitate de cetățeni : o 
atenție deosebită trebuie să se dea 
aprovizionării cu carne de porc.

în același context. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a subliniat nece
sitatea creșterii numărului de sorti
mente de preparate din carne. Gama 
lor trebuie extinsă, valorificîndu-se 
mai bine posibilitățile existente 
în acest domeniu. O remarcă si
milară a fost făcută si cu nrivire 
la conserve, arătindu-se că se 
imnune diversificarea producției fa
bricilor de conserve, ce dispun de 
toate condițiile pentru a prelucra 
produsele agro-alimentare într-o 
mare diversitate de preparate — la 
legume, fructe, carne și pește—care 
să satisfacă gusturile și exigențele 
tuturor categoriilor de cumpărători.

Constatînd că magazinul de pe șo
seaua Ștefan cel Mare, ca și cel din 
Piața Amzei au primit carnea de- 
abia pe la ora 10, secretarul gene
ral al partidului a cerut să se pună 
capăt de îndată acestei practici ne
firești care dereglează procesul nor
mal al aprovizionării populației, tra- 
sînd ca sarcină organelor de resort să 
ia măsurile necesare pentru ca apro
vizionarea să se facă ritmic, in cursul 
nopții sau la primele ore ale dimi
neții. in cantități îndestulătoare din 
toate produsele. în așa fel încît achi
ziționarea acestora de către cumpă
rători să se desfășoare într-un flux 
firesc.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a cri
ticat, de asemenea, tendința de a se 
modifica în mod nejustificat unele 
din cunoscutele vaduri comerciale. 
Prin desființarea unor pergole, prin 
așa-zisele îmbunătățiri pe care vreți 
să le aduceți, în numele sistematiză
rii, ați desființat practic această pia
ță, una dintre cele mai mari și fru
moase, cu tradiție ale Capitalei — 
a subliniat secretarul general al 
partidului, în timpul vizitei la Obor. 
Tovarășul Nicolae Ceaușescu a arătat 
că Oborul, celelalte piețe, atît din 
București, cît și din alte orașe ale 
tării, trebuie să fie păstrate și dez
voltate. să fie tot mai deplin valo
rificate condițiile pe care le oferă 
pentru o bună aprovizionare si desfa
cere a mărfurilor.

întâmpinat cu căldură de toți 
cei prezenți, secretarul general al 
partidului a examinat aspecte esen
țiale ale funcționării comerțului, 
a făcut recomandări practice, a in
dicat măsuri pentru diversificarea 
în continuare a sortimentelor, eșa
lonarea corespunzătoare a livrărilor 
de mărfuri, asigurarea unei desfa
ceri ritmice, judicioase, în cantitățile 
necesare, subliniind cerința înfăp
tuirii neîntârziate a programului de 
aprovizionare stabilit de Comitetul 
Politic Executiv al C. C. al P. C. R.

Întâlnirea de lucru cu cadre de conducere
diu ministere economice și Consiliul

popular al Capitalei
în încheierea vizitei de lucru con

sacrate problemelor aprovizionării 
populației, modului cum s-a trecut la 
înfăptuirea hotărîrilor Comitetului 
Politic Executiv cu privire la asigu
rarea, în bune condiții și cu canti
tăți sporite de produse, a aprovizio
nării de toamnă-iarnă. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a avut o întilnire 
cu conducerile Ministerului Agricul
turii și Industriei Alimentare. Minis
terului Industriei Ușoare și Ministe
rului Comerțului Interior, cu Biroul 
Comitetului municipal de partid și 
vicepreședinții Comitetului executiv 
al Consiliului popular București, cu 
primii secretari ai comitetelor de 
partid și prim-vicepreședinții consi
liilor populare ale sectoarelor orașu
lui, cu șefii direcțiilor și principale
lor servicii comerciale ale Capitalei.

La această ședință de lucru au par
ticipat tovarășii Cornel Burtică, 
Gheorghe Cioară, Lina Ciobanu, Ja
nos Fazekas, Ion Pățan, Ilie Verdeț, 
Iosif Uglar.

Pe baza constatărilor din timpul 
vizitei și a concluziilor trase cu acest

prilej, secretarul general j, al partidu
lui a stabilit o serie de măsuri con
crete în vederea lichidării imediate, 
începînd chiai' din după-amiaza zilei 
de miercuri, a unor neajunsuri ma
nifestate în aprovizionarea populației.

Ministerul Agriculturii și Industriei 
Alimentare, cît și Ministerul Co
merțului Interior trebuie să acțio
neze neîntîrziat pentru îndeplinirea 
sarcinilor ce le revin în vederea creș
terii și diversificării producției agro- 
alimentare, a respectării graficelor 
de livrări la timpul și în cantitățile 
stabilite, a mobilizării unor noi re
surse și posibilități existente, pentru 
a se îmbunătăți aprovizionarea popu
lației cu anumite produse alimentare 
mai mult cerute.

Totodată, secretarul general al 
partidului a atras atenția Biroului 
Comitetului orășenesc de partid, pri
marului general al Capitalei, primi
lor secretari și prim-vicepreședinți- 
lor sectoarelor Capitalei să-și exer
cite cu fermitate atribuțiile cu care 
au fost învestiți, pentru ca unitățile 
și întreprinderile furnizoare să-și

lărgească șl să-șî diversifice sorti
mentele de mărfuri, să se preocupe 
de îmbunătățirea calității lor, să asi
gure integral fondul de marfă pre
văzut, pentru ca activitatea lucră
torilor din comerț, rețeaua comer
cială să răspundă în cel mai înalt 
grad cerințelor și exigențelor cetă
țenilor.

Problema aprovizionării populați
ei. a subliniat tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, trebuie să stea in centrul 
activității de zi cu zi, să fie un o- 
biectiv principal al preocupărilor bi
roului și comitetului municipal de 
partid.

Conducerile ministerelor, întreprin
derilor, organelor locale de partid și 
de stat trebuie să manifeste, în spi
ritul indicațiilor și preocupării 
constante a conducerii partidului și 
statului față de nevoile oamenilor 
muncii, o permanentă și deosebită 
grijă nentru problemele aprovizionă
rii DOpulatiei.

Subliniind că dezvoltarea economi
că a țării noastre, rezultatele obți-

(Continuare în pag. a III-a)

• întreprinderea „11 Iunie" din 
Galați este a 20-a unitate econo
mică din acest județ ce raportează 
îndeplinirea prevederilor cincina
lului. Colectivul ei s-a angajat să 
realizeze suplimentar, pînă la sfîr- 
șitul anului, o producție de circa 
45 milioane lei. Cele 20 de unități 
economice gălățene care au înre
gistrat acest important succes vor 
obține pînă la sfîrșitul anului o 
producție suplimentară, față de 
prevederile cincinalului, în valoare 
de circa 2,1 miliarde lei. (Dan 
Plăeșu).

• Din județul Harghita sîntem 
informați că 20 de întreprinderi 
industriale, unități de construcții, 
transporturi și agricole au îndepli
nit sarcinile de plan pe întregul 
cincinal. între unitățile care și-au 
îndeplinit integral sarcinile pe pe
rioada 1971—1975 se înscriu cele 
ciin municipiul Odorheiui Secuiesc, 
Vlăhița și Gheorgheni.

• Alte trei unități dîmbovițene : 
întreprinderea de aparataj electric 
pentru instalații-Titu, Schela de 
extracție din Tirgoviște și Direcția 
județeană de poștă și telecomuni
cații anunță îndeplinirea sarcinilor 
de plan din cincinal la toți indica
torii. Pînă la finele anului aceste 
colective vor obține suplimentar o 
producție evaluată la circa 200 mi
lioane lei. Numărul unităților eco
nomice din acest județ care și-au 
onorat sarcinile cincinalului a 
ajuns acum la 20.

• Realizînd, an de an, înainte 
de termen indicatorii de plan, co
lectivul Salinei ----- 
una dintre cele 
ploatări de acest 
anunțat, miercuri, 
vederilor planului 
finele anului, harnicii mineri vor 
furniza economiei naționale, supli
mentar, 130 000 tone sare pură și 
alte sortimente în valoare de 15 
milioane lei.

Slănic-Prahova, 
mai vechi ex- 
fel din țară, a 
îndeplinirea pre- 
cincinal. Pină la

a
Potrivit Directivelor 

Congresului al XI-lea 
al partidului, indus
tria extractivă a căr
bunelui va asigura, în 
cincinalul viitor, ne
cesarul de cărbune e- 
nergetic al țării în 
cantități mult sporite 
față de perioadele de 
pînă acum. Realizarea 
acestor prevederi ma
jore trebuie să aibă 
loc în condițiile folo
sirii unei tehnici a- 
vansate. Iată de ce, în 
lumina sarcinilor sta
bilite de conducerea 
partidului, Ministerul 
Minelor, Petrolului și 
Geologiei și Centrala 
cărbunelui Petroșani 
au pus în aplicare, în 
cadrul întreprinderi
lor componente, un 
program de asimilare, 
cu termene 
scurte, a unor 
tehnologice noi 
tru subteran.

Ne-am notat
caracteristici ale aces
tor utilaje asimilate 
pentru prima dată in 
tară în cadrul în
treprinderii de uti
laj 
de
Iată complexele me
canizate pentru aba
taj (C.M.A.). Acestea 
au o instalație hidrau
lică complet executa
tă în întreprindere și o 
forță portantă pe fie
care secție de 80 tone; 
ele suportă presiunile 
de mii de tone din 
abatajele cu front 
lung, unde combinele 
miniere extrag cărbu
nele, iar transportoa
rele cu raclete, reali
zate tot în uzină, duc 
milioanele de tone de 
cărbune din „culcu
șul" lor la lumina

foarte 
utilaje 

pen-

cîteva

cadrul 
de 

minier Filipeștii 
Pădure-Prahova.

zilei. Agregatele de 
pompare sînt Con
struite pentru debite 
de 45 litri pe minut, 
la presiuni nominale 
de 200 atmosfere și 
acționează complexele 
mecanizate, care ur
măresc frontul de 
lucru, 
pare" 
cavate. 
număr 
stituie 
noi utilaje și repre
zintă începutul susți
nerii mecanizate, fi
ind acționați tgt hi
draulic, în abatajele 
cu condiții speciale 
din Valea Jiului.

Și-acum, o realiza
re de vîrf a construc
torilor de mașini mi
niere. din Filipeștii de 
Pădure din Prahova : 
combina de îna
intare CI-1, complet 
montată, se află în ro
daj, înainte de a intra 
în subteran. Oamenii 
întreprinderii au în
drăznit, au muncit și 
au reușit. în numai 5 
luni, cu colaborarea 
Institutului de cerce
tări si proiectări mi
niere pentru cărbu
ne Petroșani, a În
treprinderii de repa
rații pentru tractoa
re și mașini grele din 
Poiana Cîmpina și în
treprinderii de repara
ții utilaj petrolier Te- 
leajen, s-au executat 
și montat cele 2 600 
repere1 ce alcătuiesc 
combina. O coinciden
tă a 
gur, 
țlile 
ziua 
în timp ce 
platforma 
marin se

care 
frontul 

lăsînd in „sur- 
spatiile ex- 
„Urșii" — in 

de 15 — con- 
prototipuri de

făcut ca — desi- 
păstrînd propor- 
cuvenite 
de 9

în 
octombrie, 
la Galați 

de foraj 
lansa în

apele Dunării, la Fili- 
nesti. combina amin
tită să intre si ea in 
funcțiune, cu toate cele 
șapte motoare ale sa
le. Maistrul principal, 
Aurel Chitu. declara 
cu acest prilej deose
bit : „Satisfacția e cu 
atît mai mare cu cît 
greutățile prin care am 
trecut au fost mari". 
De la ing. Apolon Po- 
povici, directorul în
treprinderii, și ing. 
Ion Mărăscu. director
adjunct în direcția de 
investiții din ministe
rul amintit, am reți
nut cîteva caracteris
tici tehnice și econo
mice ale combinei. Se 
utilizează pentru să
parea galeriilor în căr
bune sau roci cu re
zistentă la compresiu
ne pînă la 500 kilogra- 
me-forță pe centime
trul pătrat ; este echi
pată cu 7 electromo
toare și are o greuta
te de 10 tone ; viteza 
ei de înaintare în ga
lerii cu secțiunea de 8 
metri pătrați este 
300 metri liniari 
lună, față de circa 
metri liniari, cît 
realizează 
combina economisește 
munca a 24 de oa
meni intr-o lună.

Construirea prototi
pului combinei repre
zintă un moment de 
seamă al afirmări co
lectivului întreprinde
rii din Filipeștii de 
Pădure — Prahova în 
crearea unei tehnici 
moderne în minerit, o 
expresie a voinței de 
a asigura înfăptuirea 
sarcinilor încredințate 
de partid.

Petre NEDELCU^

de 
pe

100 
se 

manual;
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FAPTUL O inițiativă comunistă cu larg ecou

DIVERS
„CADRELE TINERE- 

PE MIINI SIGURE"
Molidul 
de la Argel

Pină acum, o specie rară de 
molid descoperit la Tihuța, 
județul Bistrița-Năsăud, a fost 
considerat cel mai falnic și mai 
frumos arbore de acest fel de la 
—- De curind a fost des- 

care-l
noi.
coperit insă un altul, ____
întrece in dimensiuni și fru- 

de moli- 
satul Ar

musețe. Este vorba 
dul-candelabru din ___ _
gel, județul Suceava. El are un 
trunchi cu 13 ramuri, depășind 
in inâlțime și circumferința co
roanei pe confratele său din Ti- 
huța. El a fost declarat monu
ment al naturii și pus sub 
ocrotirea legii.

Accident 
evitat

Șoferul Constantin Preda, de 
la I.T.A. Constanta, se afla în 
cursă cu autobuzul 31—CT—5454. 
înainte de a intra în comuna 
Cumpăna, din sens opus se apro
pia de el un camion cu viteză 
excesivă, care se angajase brusc, 
fără să se asigure, în depășirea 
unui tractor cu remorcă. Peri
colul unui grav accident era imi
nent. Cu o prezență de spirit 
extraordinară. C.P. a manevrat 
abil și curajos volanul, autobu
zul a părăsit șoseaua, a trecut 
peste șanțul acesteia ți s-a 
„strecurat" printre copaci, pînă 
s-a oprit, fără a suferi strică
ciuni, într-un loc ferit. în 
clipa următoare, pe banda șose
lei pe care C.P. o lăsase liberă, 
a trecut ca un bolid camionul, 
dar s-a dezechilibrat și s-a răs
turnat, șoferul acestuia și încă 
trei persoane accidentîndu-se.

Precizare : în autobuzul con
dus de C.P. se aflau 50 de călă
tori.

Avem înainte cîteva cifre statistice 
care prefațează însemnările de față 
despre o inițiativă a comuniștilor 
din Săvinești : în prezent, aproape 
80 la sută din cei ce lucrează în com
binat au o vîrstă ce nu depășește, in 
medie, 24 de ani. Numai în ultimii 
doi ani au început să lucreze aici 
5 000 de tineri lucrători.

O adevărată infuzie de tinerețe. 
Remarcabil este faptul că „vetera
nii" privesc cu mîndrie, dar și cu o 
mare răspundere tinerii care, în- 
cheindu-și studiile, se îndreaptă 
spre uzine. Comuniștii consideră ca 
o datorie a lor să-i ajute pas cu pas 
în dobindirea acelei „brățări de aur" 
pe care o reprezintă o meserie bine 
stăpînită, să-i modeleze ca oameni 
înaintați, educați în spiritul princi
piilor și normelor de muncă și viață 
comuniste.

în cadrul preocupărilor lor politi
co-educative, organizațiile de partid 
au adoptat o serie de măsuri con
crete pentru îmbogățirea conținutului 
muncii comuniștilor de educare a ti
nerilor. Organizația de bază de la 
secția Melana II. de exemplu, a lan
sat inițiativa „Cadrele tinere — pe 
miini sigure", care a fost preluată 
și extinsă în întregul combinat.

în ce constă inițiativa ? încă din 
momentul în care un tînăr trece pra
gul uzinei, el este dat în răspunde
rea unui comunist cu o bogată expe
riență in producție și în viață. A- 
cesta stabilește cu noul venit un pro
gram care vizează însușirea temei

nică a maseriei, îndeplinirea exem
plară a sarcinilor de producție ; ei 
se sfătuiesc, în egală măsură, și 
asupra preocupărilor din orele li
bere, cum ar fi vizionarea de âilme, 
participarea la excursii cu caracter 
documentar sau la acțiuni de muncă 
patriotică etc. Comuniștii care se 
ocupă în acest mod direct de educa-

Viața de partid 
la Săvinești

rea cîtorva tineri îndeplinesc o sar
cină concretă de partid și ajută tot
odată organizațiile U.T.C. să găseas
că cele mai potrivite metode pentru 
a influența modul de viață și gîn- 
dire al tinerilor, pentru a-i educa în 
spirit comunist.

Desigur, este greu, dacă nu chiar 
imposibil, să facem un bilanț cit de 
cît exact al acestei acțiuni. Nimeni 
nu-și face iluzia că din moment ce 
un tînăr a fost dat în grija unui to
varăș de muncă cu experiență, edu
cația lui a devenit un fapt împlinit, 
că nu va exista nici un „rebut edu
cativ". Dar un șir de rezultate ale 
acestui transfer de experiență de la 
o generație la alta își arată de pe 
acum roadele. Un singur exemplu 
din multele pe care le avem la în
demână : chipurile multor tineri au

Fără v 
aprobări...

Se uita cu compătimire la un 
amic care i se plîngea precum 
că pierduse trei zile pe la pri
mărie pentru o adeverință oare
care. „Pină la urmă, am găsit 
un suflet de om care mi-a spus 
că nu la primărie trebuia să 
mă adresez, ci in altă parte, 
mi-a dat și numele funcționaru
lui de acolo, m-am dus și in trei 
minute mi-arn rezolvat totul". 
Cel care-l asculta și-l... compă
timea (loan Zaharia din Bra
șov, str. Mihai Viteazul 28) i-a 
replicat: „Eu, unul, sint —casă 
zic așa — descurcăreț. Mi-a tre
buit lumină in casă ? Mi-am tras 
lumină și fără aprobare, și fără 
electrician. Am vrut să-mi fac un 
atelier de lăcătușerle ? M-am 
descurcat tot singur, și tot fără 
aprobare. Am. inceput să fac 
garduri și grilaje, pe care le-am 
vindut la preț fain. Totul e să 
știi să te descurci". Am aflat insă 
că descurcărețul a... încurcat-o. 
instanța l-a condamnat la un an 
și două luni...

apărut pe aleea fruntașilor în pro
ducție.

Notabil este că Inițiativa amintită 
este susținută de numeroase alte ac
țiuni cu caracter educativ. Astfel, 
ținind seama de faptul că marea ma
joritate a tinerilor provin din me
diul rural, că mulți dintre el sint 
navetiști, organizațiile de partid din 
combinat au inițiat o largă acțiune 
educativă, intitulată sugestiv „Dialog 
uzină—sat". „Pe baza programului 
stabilit — spunea maistrul Andrei 
Alexandru, secretar al comitetului 
de partid de la Melana IV — tineri 
muncitori se deplasează sistematic 
în comunele lor natale împreună cu 
alți colegi de-ai lor, susținînd pro
grame cultural-artistice. Totodată, 
in comune se aduc panouri ale frun
tașilor din rîndurile tineretului, vi
trine ale calității și vitrine cu rebu
turi ; muncitorii mai vîrstnici vor
besc sătenilor despre dezvoltarea u- 
zinei și despre comportarea fiilor 
lor în producție. La rindul lor, pă
rinții sint invitați să viziteze com
binatul, să vadă unde muncesc și 
învață copiii lor, să aprecieze ei în
șiși cum se comportă aceștia în 
timpul lucrului și în orele libere. 
Acest dialog fructuos — purtat pînă 
acum în comunele Borlești, Girov, 
Mărgineni, Zănești, Costișa, Roznov 
și altele — se soldează cu evidente 
ciștiguri pe plan educativ".

— Un mare număr de tineri au 
devenit în ultimii ani membri de 
partid — sublinia tovarășa Ana 
Pușcașu, secretar al comitetului 
U.T.C. pe combinat. Ei aduc o mare 
contribuție la activitatea organiza
țiilor U.T.C., inițiind și participînd 
la acțiuni educative. Acum, în preaj
ma celui de-al X-lea Congres al 
U.T.C. și a Conferinței a X-a a 
U.A.S.C.R., organizațiile de partid 
din combinat ne-au ajutat să întîm- 
plnăm cu noi succese forumul tine
retului din țara noastră, declanșind 
o suită de acțiuni profesionale și e- 
ducative : „Fanionul tinerilor din 
cetatea chimiei de la Săvinești", „E- 
chipajul cel mai bun învinge", „Trec 
detașamentele cîntînd" și altele. Bu- 
curîndu-se de o largă participare, 
aceste acțiuni contribuie la crește
rea și educarea tinerei generații prin 
muncă și pentru muncă.

Iată doar cîteva secvefițe dintr-o 
activitate sistematică a comuniștilor 
consacrată creșterii și educării tine
rilor în spiritul unui adevărat cult al 
muncii, al formării lor ca oameni 
înaintați ai societății noastre. Cadrele 
tinere sînt pe miini sigure.

Ion MANEA
corespondentul „Scînteii"

MERSUL RECOLTĂRII 
Șl iNSĂMlNȚĂRILOR 
Prin bună organizare, prin mobilizarea tuturor forțelor de la sate 

este posibil ca aceste lucrări să fie încheiate in 4-5 zile
Din datele centralizate 

la Ministerul Agriculturii 
rezultă că, pînă ieri, 15 
octombrie, porumbul a 
fost recoltat de pe 
1 696 000 hectare în coo
perativele agricole — 
ceea ce reprezintă 91 la 
sută din suprafețele cul
tivate — și de pe 458 000 
hectare în întreprinderile 
agricole de stat, adică 83 
la sută din suprafețe. 
Pină acum, în cooperati
vele agricole din 13 ju
dețe s-a încheiat culesul 
porumbului. Lucrările 
trebuie grăbite îndeosebi 
în județele Constanța, 
Timiș, Arad, Bihor, Ga
lați, Satu-Mare, unde 
mai este de strîns recol
ta de pe suprafețe mari.

Tot în această perioadă 
se reooltează orezul și 
soia — culturi foarte va
loroase.

O deosebită atenție tre
buie acordată, în aceste 
zile, transportării pro
duselor din cimp, livrării 
lor la bazele de recepție 
și depozitării cu răspun
dere in magaziile proprii 
ale unităților agricole. în 
județul Prahova, de e- 
xemplu, unde culesul po
rumbului se apropie de 
sfîrșit, cooperativele agri
cole au livrat bazelor de 
recepție peste 91 la sută 
din cantitățile prevăzute. 
Este urmarea măsurilor 
chibzuite întreprinse de 
comandamentul județean 
și comandamentele co

munale. de organiza
țiile de partid si con
ducerile unităților agri
cole, avînd ca scop folo
sirea judicioasă a mijloa
celor de transport, dirija
rea lor operativă, acolo 
unde este cea mai mare 
nevoie de ele. Și în alte 
județe — Brăila, Teleor
man, Ialomița, Argeș — 
cooperativele agricole au 
livrat cantități, importan
te de porumb, iar acum 
transportul continuă cu 
intensitate. Din datele 
furnizate de Centrala de 
valorificare a cerealelor 
rezultă că în unele jude
țe — Ilfov, Constanța, 
Olt,‘Dolj, Mehedinți — se 
menține un decalaj mare 
între producția de po-
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Stadiul recoltârii porumbului în cooperativele agricole la 15 octombrie a.c.
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rumb recoltată și cantită
țile livrate la bazele de 
recepție. Iată de ce. în a- 
ceste zile, paralel cu efor
turile care se fac în ve
derea încheierii recolta
tului, trebuie grăbite 
transportul și livrarea 
produselor, îndeosebi a 
porumbului, la bazele de 
recepție.

Mare parte din mijloa
cele mecanice din agri
cultură sînt concentrate 
acum la semănatul grîu
lui. Pînă ieri a fost în- 
sămînțată în cooperative
le agricole o suprafață de 
1 253 700 ha cu grîu — 
ceea ce reprezintă 63 la 
sută din prevederi — și 
139 000 ha în I.A.S., adică 
36 la sută din plan. Lu
crările sînt avansate în 
cooperativele agricole din 
județele Satu-Mare, Co- 
vasna, Suceava, Alba,
Mureș, Botoșani, Mara
mureș, Bihor. Datorită
ploilor din ultimele zile, 
condițiile de lucru la pre
gătirea terenului și semă
nat s-au îmbunătățit 
foarte mult. în această 
situație, printr-o temei
nică organizare a muncii, 
prin folosirea unui număr | 
mai mare de tractoare la 
pregătirea terenului și 
utilizarea cu randament 
înalt a semănătorilor, 
este posibil ca însămîn- 
țarea grîului să se înche
ie repede și bine pe toate 
suprafețele prevăzute.

Este de datoria coman
damentelor comunale, a 
conducerilor de unități 
agricole să acționeze în 
continuare pentru a asi
gura o maximă concen
trare a mijloacelor meca
nice și forțelor umane, 
astfel încît recoltarea și 
semănatul să se încheie 
în 4—5 zile.

Multiple utilizări
ale geamului de Mediaș „Cale lungă, drum de fier//

Vagoane... 
semănători

Deunăzi, în garnitura trenului 
47 080, sosit in stația C.F.R. Apa 
(Satu-Mare), se aflau și trei va
goane pline cu grîu. Pline e un 
fel de a zice, pentru că începu
seră de mult să se golească, va
goanele respective semănînd mai 
degrabă a..» semănători. Care 
„semănători" împrăștiaseră și in 
stația Apa, dar mai ales pînă la 
Apa, o mare cantitate de griu. 
Mai precis : 11 300 kg grîu dus 
pe apa... liniilor ferate. Cauza :
vagoanele respective fuseseră 
expediate din Constanta, iar in-
genioșii încărcători _ de__ T__ _ ,  acolo 
astupaseră golurile de la ușile 

’ pămînt. Care
scuturîndu-se pe par

curs, a dat... cale liberă grîului

vagoanelor cu... 
pămlnt,
CUL3, a Udl...
să curgă. Cine plătește paguba ?

Lozul 
cel mare

De oricîtă atenție s-ar 
bucura pe parcursul procesului 
de fabricație, geamul tras tot 
geam tras rămîne, „tradiționa
lul" său domeniu de utilizare 
rămînind acela al construcțiilor. 
Ce se poate face totuși pentru 
a-i spori valoarea ? Colectivul 
întreprinderii de geamuri din 
Mediaș a căutat să dea un răs
puns prin fapte acestei întrebări. 
Prin aplicarea unei tehnologii 
proprii de fabricație, geamul de
vine, bunăoară, geam securizat, 
care se utilizează in forme pla
ne sau curbate în industria de 
autovehicule. Nu de mult, cata
logul produselor fabricii s-a îm
bogățit cu familia geamului 
emailat, executat în diverse 
forme, desene și culori, atit ca 
material de construcție, cît și 
ca principal material utilizat 
în fabricarea semnelor de circu
lație rutieră. La rîndul său, 
geamul tras este livrat acum 
sub formă de jaluzele și geam 
pentru echiparea mobilierului 
sau sub formă de oglinzi teh
nice pentru toate tipurile de 
autovehicule românești, de la 
„Dacia" pînă la cele mai mari 
autorutiere. Și, o veste de ul
timă oră : întreprinderea me- 
dieșeană a definitivat programul 
pentru începerea producției du
plexului, un geam cu caracte
ristici deosebite de rezistență, 
protecție și absorbție a căldurii. 
(Nicoîae Brujan).

...presărat cu zinc
Printre problemele ridicate în ul

tima adunare generală a reprezen
tanților oamenilor muncii 
treprinderea metalurgică 
neferoase din Baia Mare 
me a căror soluționare 
competența conducerii unității, fiind 
aduse la cunoștința centralei — se 
numără reducerea la maximum a 
pierderilor de concentrate in timpul 
transportului pe calea ferată. Se ce
rea în adunare ca „responsabilitatea 
cărăușului în perioada transportului 

să fie identică __________ _
cu aceea pentru 
mărfurile de va
loare ridicată".

Dacă ținem sea
ma de faptul că. 
de cel puțin 10 
ani, minerii si 
metalurgiștii dez
bat această problemă, ori de cite ori 
se referă Ia eficiența economică a 
muncii lor. la gradul de valorificare 
a zăcămîntului și la rezultatele obți
nute în lupta împotriva risipei, a- 
tunci lucrurile merită privite cu în
treaga atenție.

Firesc, am început investigațiile 
în stația C.F.R. Baia Mare-Sud, toc
mai în momentul cind un lot de va
goane încărcate în depozitul de con
centrate al centralei de resort urma 
să ia drumul uzinelor chimice- 
metalurgice. însoțiți de șeful stației, 
tov. Paraschiv Brădeanu, cercetăm 
starea vagoanelor, toate descoperite.

de la în
de metale 
— proble- 
depășește

De o parte și alta a liniei ferate — 
grămezi de praf din acela cu sclipiri 
metalice, adică concentrate zincoase, 
cuproase ș.a. Și vagoanele încă n-au 
început călătoria pe sute de kilo
metri, spre destinație, cu tamponă- 
rile din cursul numeroaselor mane
vre. Iată, vagonul nr. 00531166151, în
cărcat cu concentrat zincos pentru 
Uzinele chimice din Copșa Mică. E 
vechi, cu platforma de lemn dete
riorată, peticit cu bucăți de seîndu- 
ră, avind spărturi pe unde poți in
troduce mina pînă la concentrate.

și cupru

Județele Teleorman și Vrancea 
au terminat recoltatul porumbului

Păunică Balaure din comu
na Rogova (Mehedinți) tot visa 
mereu cum să dea „marea lovi
tură" la loz în plic. Și pentru că 
nu voia să-și pună norocul la 
încercare cu un singur loz, s-a 
gindit că nu i-ar strica o pungă 
întreagă. Dar cum punga întrea
gă nu se găsea decit la bufet, și 
cum bufetul la ora aceea era în
chis, Balaure s-a strecurat 
înăuntru, a înșfăcat punga plină 
cu lozuri și, ca să fie și mat 
sigur de ciștig, a luat și 
mărunțișul din tejghea. S-a dus 
acasă și a început să „fileze" 
lozurile. N-a apucat să le termi
ne, pentru că i-a și apărut în

Realizările

sigur

față „horocul", sub forma unui 
lucrător de miliție. Acum așteap
tă nerăbdător să vadă ce „loz" 
va trage în fața instanței.

Garaj la 
domiciliu

ii autocamioane ale U.M.T.C.F. 
Cluj lucrează în orașul Jibou 
(Sălaj). De vreo două luni în
coace, toate cele 11 autovehi
cule parchează nu la Jibou, ci la 
domiciliul șoferilor respectivi. 
Pină ieri, cele 11 camioane au 
parcurs de la Jibou la casele șo
ferilor și înapoi peste 17 000 de 
kilometri cu... benzina statului. 
Ceea ce însă atrage mai ales 
atenția este faptul că aceste de
plasări in gol se fac sub ochii și 
cu aprobarea inginerului Ionel 
Ișto. adică omul pus tocmai 1 
controleze pe șoferi. Dacă 
nu-i controlează, pe el de 
nu-1 controlează nimeni 1

în acest an. în uni
tățile cooperației meș
teșugărești din județul 
Mureș s-au executat 
peste 150 de produse 
noi. La cooperativa 
„Lemn-metal" Reghin 
s-au realizat. între al
tele. un autoîncălzitor 
de apă 
bateria 
pentru 
nată în 
lui rural, o presă pen
tru stors fructe și al
tele. Întrucît în re
țeaua cooperației pon
derea o deține prelu
crarea lemnului, 
vestițiile alocate vor 
crea posibilitatea 
tensificării producției 
de unicate pe bază de 
comenzi și a producției 
in serie. între noile 
tipuri, atrage atenția

pentru baie, 
de îțicălzit 

locuințe desti- 
special mediu-

in-

in-

să-i 
el 
ce

Rubrică redactată de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii'

Țăranii cooperatori și lucrătorii din 
agricultura de stat a județului Te
leorman au raportat miercuri în
cheierea recoltării porumbului pe 
întreaga suprafață de 132 300 hectare.

în prezent, oamenii muncii de pe 
ogoarele județului acționează cu toa
te forțele la terminarea recoltării 
celorlalte culturi și a insămînțării 
griului.

în telegrama adresată cu acest 
prilej C.C. al P.C.R., tovarășului 
Nicolae Ceaușescu de Comitetul ju
dețean Teleorman al P.C.R. se spune 
între altele : Respectind întrutotul 
indicațiile Comitetului Central, ale 
dumneavoastră, mult stimate tova
rășe secretar general, comitetul ju
dețean de partid, consiliul popular 
județean vor face totul pentru pu
nerea în valoare a resurselor exis
tente în vederea folosirii integrale a 
fondului funciar, dezvoltării zooteh
niei și legumiculturii, pentru înfăp
tuirea în mod exemplar a sarcinilor 
stabilite de Congresul al XI-lea.

A anunțat, de asemenea, termina
rea recoltării porumbului de pe în

treaga suprafață și județul Vrancea. 
Totodată. în acest județ s-a încheiat 
culesul strugurilor.

Acum toate forțele din unitățile 
agricole sînt concentrate pentru ter
minarea recoltării sfeclei de zahăr și 
a legumelor, transportarea la bazele 
de recepție a produselor ce trebuie 
livrate la fondul de stat și executa
rea pînă la 20 octombrie a însămîntă- 
rilor.

Raportind acest succes într-o tele
gramă adresată C.C. al P.C.R., tova
rășului Nicolae Ceaușescu, Biroul 
Comitetului județean Vrancea al 
P.C.R. arată intre altele : Vă asigu
răm, stimate tovarășe secretar ge
neral, că oamenii muncii vrîncenl, 
urmînd exemplul comuniștilor, vor 
acționa în continuare, în agricul
tură, precum și în toate celelalte do
menii de activitate, cu toată răspun
derea, energia și capacitatea creatoa
re, pentru a-și aduce din plin con
tribuția la înfăptuirea mărețelor 
obiective înscrise în Programul parti
dului.

dului de a 
conținuturi 
Să vedem, parțial, desigur, la cît se 
ridică pierderile. Răspunsul îl dă 
inginerul metalurg Grigore Chira, 
șeful compartimentului C.T.C. din 
I.M.M.N. Baia Mare.

— întreprinderea noastră primeș
te concentrate din toată țara în con
dițiile de transport cunoscute. Nu in
tru în amănunte, dar se pierde o 
cantitate apreciabilă de concentrate. 
Noi cîntărim la sosire fiecare vagon 
și împreună cu reprezentantul C.F.R. - 

ului încheiem un 
proces-verbal de 
constatare, în 
care se mențio
nează diferența 
față de cantita
tea înregistrată 
la expediere.

Din discuția cu 
; am reținut cî- 

înscrise în
5 ianuarie 

expediat de

exploata și zăcăminte cu 
mai sărace în metale ?

© Cînd concentratele miniere sînt transportate în va
goane pentru nisip © Pe aici a trecut un tren al risipei 

- arată trena de minereuri de pe terasamente

meșteșugarilor mureșeni

fiind 
prin 

sediul

orientarea

varietatea mobilierului 
pentru copii. Totodată, 
au fost create în vede
rea contractărilor pen
tru 1976 noile modele 
de confecții și trico
taje. care răspund exi
gentelor crescinde ale 
cumpărătorilor, 
puse tn vînzare 
magazinul de la 
cooperației.

Pentru
publicului în variata 
gamă de produse ce 
se realizează din lemn, 
metal. piele, sticlă 
și alte materiale, 
U.J.C.M. Mureș per
manentizează sondaje
le de opinie și deschi
de expoziții proprii. 
Urmărind îmbunătăți
rea servirii populației, 
la capitolul servicii se

vor înființa unități 
centralizate — pentru 
a putea fi perfecțio
nată tehnologia mun
cii — cu 
primire a 
amplasate 
cartiere.
se centralizează acti
vitatea în marochină- 
rie. în privința exe
cutării la domiciliul 
clienților a diverselor 
lucrări, s-au introdus 
servicii de întreținere 
pe bază de abona
ment. La prețuri foar
te convenabile, prin 
abonament, se asigu
ră, de pildă, depana
rea aparatelor de ra
dio și TV, reparații și 
întrețineri curente la 
instalațiile electrice și 
la cele sanitare. (Cor
nel Pogăceanu).

puncte de 
comenzilor 

în diferite 
Deocamdată

Văzîndu-1 în) ce stare se află, șeful 
stației se miră cum de l-au acceptat 
cei de la depozit, întrucît din vagon 
vor curge pe drum concentratele ca 
din strecurătoare. Nici celelalte va
goane nu au închidere ermetică, iar 
prin deschizături o parte din în
cărcătură va ajunge între traverse și 
pe lingă linia ferată.

— Le dăm și noi vagoane de care 
avem, și mai bune și mai proaste — 
ne spune șeful stației. Cei de la de
pozit mai astupă crăpăturile cu sur
cele, cu seînduri sau cu folii de po
lietilenă, dar tot curge concentratul.

— Unde se află vagoanele-contei- 
nere ?

— Cu ele e o întreagă poveste. Sînt 
foarte puține. Unele întreprinderi, 
cum este U.M.M.N. Copșa Mică (cu 
adresa nr. 16368, din 20 iunie 1975, 
de pildă), cer sistarea livrărilor de 
concentrate în aceste vagoane-con- 
teinere, din cauză că nu sînt acope
rite și ajung la destinație pline cu 
apă.

— Cine răspunde de pierderile de 
concentrate în timpul transportului ?

— C.F.R.-ul. nu 1 La noi, ele con
tează ca marfă în vrac.

— Deci, ca nisipul.
— Exact.
Fără nici o exagerare, practica a- 

ceasta a transportului concentratelor 
miniere în aceleași condiții ca și ni
sipul este profund contrară spiri
tului de răspundere față de o avuție 
a țării. Aceste concentrate sînt de o 
mare, de o deosebit de mare valoare 
și importanță pentru economia națio
nală. în ele sînt investite eforturile 
a mii de oameni, începind de la 
geolog și cercetător și pină Ia mi
ner și preparator. Oare avem noi 
atit de multe zăcăminte de mine
reuri neferoase. încît ne putem per
mite să imprăștiem concentrate de-a 
lungul liniilor ferate ? Cum se îm
pacă acest păgubitor procedeu cu 
sarcina stabilită de conducerea parti-

inginerul metalurg 
teva din datele 
cesele-verbale. La 
dintr-un vagon 
Dobrogea au lipsit 5 600 kg de 
centrate, iar din altul trimis de Cen
trala minieră Deva — 800 kg. La 6 
ianuarie, de la Baia de Arieș s-au 
primit în minus 800 kg dintr-un va
gon cu concentrate de metal prețios, 
în procesul-verbal nr. 33, din 14 ia
nuarie, se menționa lipsa din trei 
vagoane a 3 100 kg, 4 000 kg și, res
pectiv, 6 000 kg concentrate livrate 
de I.M. Moldova Nouă. Alte canti
tăți lipsă sînt trecute în procesele 
verbale nr. 100 (2 600 kg de la I.M. 
Baia de Arieș), nr. 115 (8 000 kg de la 
I.M. Baia-Dobrogea). nr. 138 (6 800 
kg de la I.M. Fundul Moldovei — 
Suceava ș.a.). Sarea o transportăm 
în saci, cimentul în conteinere, iar 
concentratele de metale neferoase 
în vagoane pentru nisip.

Pentru toate aceste pierderi ni
meni nu este tras la răspundere ; 
pagubele se trec asupra produsului 
finit, influențînd, evident, eronat și 
randamentele instalațiilor de topire. 
Adică, în loc ca în cuptor să se in
troducă 100 de tone de concentrate, 
acesta se încarcă cu 95. dar se iau în 
calcul 100 de tone și se spune că 
„n-a ieșit mai mult metal". După 
cantitatea de metal obținută este 
plătit și minerul, care n-a risipit ni
mic în timpul lucrului> în abataj.

Evident. soluționarea problemei 
transportului conteinerizat privește 
nu numai sectorul miniero-metalur- 
gic, ci mai multe ministere, care 
s-au angajat să o rezolve. Cu sigu
ranță, pînă la urmă, se va găsi for
mula cea mai bună din punct de ve
dere economic și tehnic. Dar de ce 
lucrurile se tergiversează de atîția 
ani ?

pro- 
1975, 
I.M.
con-

Gheorqhe SUSA
corespondentul „Scînteii'

teatre
A.R.I.A. (sala mare a Teatru

lui „I. L. Caragiale") : Teatrul A- 
cademic de Stat „Evgheni Vahtan
gov" din Moscova : Omul cu ar
ma" de N. Pogodin — 19,30.
© Teatrul Național București (sa
la mică) : Take, lanke și Cadîr 
— 19,30.

Filarmonica ,,George Enescu“ 
(Ateneul Român) : Concert simfo
nic. Dirijor : Silva Pereira (Por
tugalia) — 20.

O Orchestra simfonică a Radiote- 
leviziunii : Concert simfonic. Diri
jor : Emanuel Elenescu — 20.
• Opera Română : Traviata — 19.
<r Teatrul de operetă : Miss
Helyett — 19,30.
• Teatrul de comedie : Preșul — 
19,30.
© Teatrul „Lucia sturdza Bu- 
landra“ (sala din bd. Schitu Mă- 
gureanu) : Hedda Gabler — 19, 
(sala din str. Alex. Sahia) : Ti
tanic vals — 19,30.
•< Teatrul Mic : Nu sîntem în
geri (premieră) — 19,30.
© Teatrul satiric-muzical „C. Tă- 
nase“ (sala Savoy) : Cer cuvîntul 
la... diverse — 19,30.
• Ansamblul artistic „Rapsodia

română" : La hanul cu cîntece — 
19,30.
©< Teatrul „Țăndărică'* (sala din 
str. Academiei) : Punguța cu doi 
bani — 10, Sir și elixir — 17.
• Circul București : Circul mare 
din Varșovia — 16; 19,30.

cinema
• Mușchetarul român : PATRIA
— 9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,30; 20,45, 
FAVORIT — 9,15; 11,30; 13,45; 16;

18,15; 20.30, BUCUREȘTI — 8,45; 
11; 13,15; 16,15; 18,30; 20,30.
©> Plimbare în ploaia de primăva
ră î CASA FILMULUI — 10; 12;
14; 16; 18; 20.
• O călătorie spre centrul pă- 
mîntului ; LUCEAFĂRUL r- 9,30; 
12,30; 16; 19,30, FESTIVAL — 9,30; 
12,30; 16; 19,30.
• Moscova — Casiopeea: TIMPURI
NOI — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20,15.

Cantemir : CAPITOL — 9; 11,45; 
14; 16; 18,15; 20,30, FEROVIAR — 
9; 11.15; 13,30; 16; 18,15; 20,30, ME
LODIA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 
20,30. GLORIA — 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,15; 20,30.
• Mireasa lui Zandy : SCALA — 
9,15; 11,30; 13,45; 16,15; 18,30; 20,45.

Ansamblul „Călușul" din Scornicești— 
laureat al premiului „Europa"

Ieri seară, în sala 
„Rapsodia română" din 
Capitală, într-o ambi
anță festivă, reprezen
tanții Fundației F.V.S. 
din Hamburg au in- 
mînat ansamblului 
„Călușul" din Scorni
cești" premiul „Eu
ropa" pentru artă 
populară. Fundația 
culturală care acor
dă anual premiul „Her
der" — deținut și de 
o seamă de perso
nalități proeminente 
ale vieții noastre cul
tural-artistice — a 
socotit dc cuviință să 
ofere o distincție spe
cifică si unei forma
ții de artiști amatori 
mesageri ai artei 
Dopulare românești.

Simbolic. premiul 
..Europa" înseamnă 
recunoașterea si pre
țuirea continentală a 
harurilor. efortului, 
ambiției unor oameni 
simpli din cîmpia Ol
tului deveniți dansa

tori. soliști vocali si 
instrumentiști si stră- 
duindu-se să dăruie 
țării lor și oamenilor 
din zări îndepărtate 
bucuria cintecelor și 
jocurilor culese din 
vechi vetre românești, 
ca Negreni. Bircii. 
Constantinești. Mărgi
neni. Jitaru...

Am revăzut aceste 
comori în sala ..Rap
sodiei române", in 
spectacolul festiv din 
care n-au lipsit ritmul 
bărbătesc al Galaonu- 
lui. vibrația Rustemu- 
lui. eleganta ..Horei 
mîndrelor". Doine si 
sirbe spuse la caval, 
la fluier, la cimpoi, 
povestea Măriei Ră- 
chițeanu-Voicescu des
pre Valea stejarului, 
vestita Ciocîrlie și la 
fel de vestitul Căluș 
— simbol al dansului 
românesc — au între
git strălucirea specta
colului laureatilor. el 
însuși un simbol al

virtuților atinse de / 
arta amatoare in so
cietatea noastră socia
listă. Căci, după cum 
atestă activiști ai a- 
cestui domeniu, for
mații românești din 
întreaga tară obțin in 
fiecare lună cîte o 
distincție internațio
nală. Ansamblului din 
Scornicești i se adau
gă formații din Stoi- 
cănesti si Izbiceni 
(Olt). Vaideeni si Bă- 
beni (Vilcea). Deleni 
(Mureș), Băuțar (Ca- 
ras-Severin). Dăbuleni 
(Dolj), Logig (Mureș), 
Corbasca (Bacău) și 
atîtea altele — com- 
Donentii lor conside
red distincțiile primi
te ca omagii adu
se pe plan internatio
nal artei folclorice ro
mânești. talentului in
terpretativ al oameni
lor muncii din tara 
noastră.

Smaranda 
OȚEANU

© Noaptea artificiilor : VICTO
RIA — 9; 11; 13,15; 16; 18,15; 20.30. 
Or De ce este ucis un magistrat : 
CENTRAL — 9,15; 11,30; 13,45; 16; 
18,13; 20,30, VOLGA — 9; 11,15;
13,30; 15.45; 18; 20,15.
© Evadarea : LUMINA — 9; 11,15; 
13,30; 16; 18; 20.
© Ferma Iui Cameron : EXCEL
SIOR — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20,30, AURORA — 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20,15, FLAMURA — 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
* Rătăcire : VIITORUL — 15,30; 
18; 20.
© Piciul — Trintorii ; DOINA — 
11.15; 13,15; 15,45; 17,45; 19,45, MIO
RIȚA — 9; 11,15; 13,30; 13,45; 18;
20.
• Program pentru copii : DOINA 
— 9,45.

Ar Elixirul tinereții : DACIA — 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, POPU
LAR — 15,30; 18; 20,15, GIULEȘTI
— 15,30; 18; 20,15.
• Calvarul unei femei : GRI VI
ȚA — 9; 11,15; 13,30; 16: 18.15;
20.30, FLOREASCA — 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20.15.
• Domnișoara Robinson : UNI
REA — 16; 18; 20.
•r A fost odată un Hollywood : 
BUCEGI — 16; 19, TOMIS — 9; 
12,30; 16; 19,30.
• Baltagul : DRUMUL SĂRII — 
16; 18; 20.
• Fluviul fără întoarcere : LIRA
— 15,30; 18; 20,15, FLACĂRA — 
15,30; 18; 20,15.
(T Dragoste la 16 ani : ARTA — 
15,30; 17,45; 20.

© Secretul planetei maimuțelor i 
FERENTARI — 15,30; 18; 20,15.
• Epilog la graniță : CRÎNGAȘI

©r Delict din dragoste î COTRO- 
CENI — 10; 12; 14; 16; 18; 20.
© Romanță pentru îndrăgostiți ; 
PROGRESUL — 16; 18; 20.
© înfrîngerea Iui L. Wilkison : 
PACEA — 10; 12; 15,30; 17.45; 20.
©r Omul din Londra : MOȘILOR 
— 15,30; 18; 20.
• Waterloo ; MUNCA — 16; 19.
© Scufundare la mare adîncimes 
RAHOVA — 9.15; 11,30; 16,30; 19. 
er Tatăl risipitor : COSMOS — 
15,30; 18; 20,15.
• Mina cu briliante : VITAN — 
15,30; 18; 20,15.

I
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a tovarășului Nicolae Ceaușescu
(Urmare din pag. I)

tot mai

stabilit, 
pentru

s-au 
concrete 

stocuri permanent 
să permită livrări 
astfel îneît întir-

domeniul 
oameni-

și Indus- 
imediat 

în livră-

nute de oamenii muncii din industrie 
și agricultură oferă condiții tot mai 
bune pentru satisfacerea cerințelor 
populației, secretarul general al 
partidului a indicat modul in care 
trebuie să fie mai bine valorificate 
posibilitățile existente, a cerut o mai 
bună gospodărire și organizare, a- 
plicarea neîntîrziată a unor măsuri 
judicioase, a pus în fața conducerilor 
ministerelor economice și consiliilor 
populare sarcina de a acționa cu ho- 
tărîre, energic, mobilizîndu-se re
sursele și potențialul existent, pen
tru asigurarea întocmai a obiective
lor stabilite de conducerea partidu
lui și statului nostru în 
aprovizionării și servirii 
lor muncii.

Ministerul Agriculturii 
triei Alimentare va trece 
la recuperarea restantelor
rile unor produse agroalimentare. 
va aulica întocmai măsurile stabi
lite pentru a se asigura, conform 
4iotărîrilor Comitetului Politic Exe
cutiv. cantităti sporite de carne. în
deosebi de porc, și preparate de car
ne. zahăr și produse zaharoase, gră
simi, ouă, conserve, lapte și produse 
lactate, gemuri, dulcețuri, legume 
și fructe. De asemenea, se vor lua 
măsuri pentru mobilizarea tutu
ror forțelor în vederea asigurării 
integrale a cantităților prevăzute de 
cartofi de toamnă, care să permită 
o aprovizionare ritmică și în bune 
condiții a populației.

S-a hotărît să se treacă la aprovi
zionarea de noapte a piețelor și ma
gazinelor, astfel îneît pînă la ora 7 
dimineața unitățile comerciale să 
dispună de toate produsele prevăzu
te în graficele de livrări și de apro
vizionare, fiind în măsură să ofere 
populației mărfuri în cantități su
ficiente și în sortimente variate.

Trebuie instaurate cu fermitate or
dinea și disciplina în organizarea u- 
nităților comerciale, pentru ca aces
tea să servească în condiții 
bune pe toți cetățenii.

în timpul ședinței 
totodată, sarcini 
realizarea unor 
reînnoite, care 
fără întrerupere,
zierile în transporturi și în respecta
rea obligațiilor contractuale ale furni
zorilor să nu afecteze aprovizionarea 
ritmică a cetățenilor ; în acest sens, 
s-a indicat folosirea deplină a posibi
lităților pe care le oferă pentru Bucu
rești cele două mari depozite con
struite special în acest scop în Ca
pitală.

în cadrul măsurilor hotărîte de 
secretarul general se înscriu și cele 
referitoare la diversificarea pro
ducției de conserve, a preparatelor 
de carne, creșterea producției aces
tora, cît și la îmbogățirea sortimente
lor de panificație și realizarea lor în 
cantitățile solicitate de

Au fost indicate, 
măsurile ce se impun 
nătățipea substanțială 
restaurantelor, pensiunilor, celorlalte 
unități de alimentație publică în ve
derea valorificării tradițiilor bucă
tăriei românești, asigurării unui larg 
sortiment de preparate cu legume 
și carne, servirii exemplare a ce
tățenilor.

loc în vederea bunei aprovizionări a 
cetățenilor cu toate produsele au 
demonstrat, o dată în rflus. că in cen
trul politicii partidului și statului 
nostru se află permanent preocupa
rea pentru asigurarea creșterii con
tinue a nivelului de trai ai celor ce 
muncesc.

Hotărîrea Comitetului Politic Exe
cutiv în ce privește îmbunătățirea 
aprovizionării de toamnă-iarnă a 
populației, concluziile și sarcinile 
puse de secretarul general al parti
dului cu prilejul vizitei' de lucru în 
marile piețe și magazine ale Capi
talei relevă că sînt toate condițiile 
ca, printr-o activitate susținută, bine 
organizată, printr-o valorificare co
respunzătoare a resurselor și posibi
lităților existente, să se asigure sa
tisfacerea tot mai bună a 
populației, corespunzător 
puterii sale de cumpărare, 
ra rezultatelor obținute în
rea producției agroalimentare și de 
bunuri de consum industriale, a eco
nomiei noastre naționale.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a ce
rut organelor și organizațiilor de 
partid să acționeze cu toată hotărî
rea, să adopte măsuri corespunzătoa
re pentru ca toți factorii din pro
ducție, din transporturi, din rețeaua 
comercială să înfăptuiască întocmai 
programul stabilit de Comitetul Po
litic Executiv cu privire la aprovi
zionarea de toamnă-iarnă a popu
lației.

Secretarul general al partidului și-a 
exprimat convingerea că oamenii 
muncii din industrie și agricultură, 
din toate domeniile de activitate vor 
face totul pentru a obține realizări 
și mai mari, menite să asigure baza 
materială a aprovizionării în tot mai 
bune condiții a populației, creș
terea continuă a nivelului de trai al 
poporului nostru.

parlamentare din Kuweit
Miercuri dimineață a părăsit Ca

pitala delegația Parlamentului ku- 
weitian, condusă de Khalid Saleh Al- 
Ghunaim, președintele Adunării Na
ționale din Kuweit, care, la invita
ția Mărfi Adunări Naționale a Re
publicii Socialiste România, a făcut 
o vizită oficială în țara noastră.

La plecare, pe aeroportul Otopeni, 
delegația a fost salutată de Nicolae 
Giosan, președintele Marii Adunări 
Naționale, Virgil Teodorescu, vice
președinte al M.A.N., Ilie Șalapa, 
președintele Comisiei pentru indus
trie și activitatea economico-finan- 
ciară a M.A.N., de deputați și alte 
persoane oficiale.

(Agerpres)

Solemnitatea înmînării 
unor înalte distincții 

la ambasada R.P. Polone

cerințelor 
creșterii 

pe măsu- 
dezvolta-

populație, 
de asemenea, 
pentru îmbu- 

a activității

★

Vizita de lucru a secretarului ge
neral al partidului, sentimentele de 
dragoste și înaltă apreciere cu care 
a fost înconjurat pretutindeni tova
rășul Nicolae Ceaușescu de către oa
menii muncii, satisfacția manifesta
tă de populație pentru grija și preo
cupările președintelui țării față de 
nevoile omului, măsurile luate pe (Agerpres)

La Ambasada Republicii Populare 
Polone din București a avut loc, 
miercuifi la amiază, solemnitatea în- 
mînării' unor înalte ordine ale Re
publicii Populare Polone tovarășilor 
Mihail Florescu. ministrul industriei 
chimice, Mihai Suder, fost ministru, 
Vasile Ileasa, directorul Direcției de 
relații externe din cadrul Consiliului 
Culturii și Educației Socialiste, Cor- 
neliu Barborică, decanul Facultății 
de limbi și literaturi slave, și Călin 
Popovici, profesor, conferite de Con
siliul de Stat al Republicii Populare 
Polone pentru contribuția adusă la 
stringerea și dezvoltarea relațiilor 
de prietenie și colaborare polono- 
române.

înmînînd distincțiile.
Poloniei în țara noastră, Wladyslaw 
Wojtasik, i-a 
cei decorați.

în numele celor distinși, tovarășul 
Mihail Florescu a mulțumit pentru 
înaltele ordine acordate, subliniind 
că acestea constituie o expresie a 
legăturilor trainice de prietenie sta
tornicite între partidele și popoarele 
celor două țări.

La solemnitatea ce a avut loc cu 
acest prilej au luat parte Vasile 
Șandru, adjunct de șef de secție la 
C.C. al P.C.R., reprezentanți ai Mi
nisterului Afacerilor Externe.

(Agerpres)

ambasadorul

felicitat călduros pe

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România

Agenda „Tehnoexpo'75"
Mulțumesc Excelentei Voastre pentru cordialul mesaj de felicitare adresat 

cu prilejul zilei naționale și, la rîndul meu, transmit urări de bunăstare 
nobilului popor român și de fericire personală Excelentei Voastre.

DANIEL ODUBER QUIROS
Președintele Republicii Costa Rica

Cronica zilei
La Invitația ministrului muncii, 

miercuri seara a sosit în capitală 
Anwar Abdul Kader Al-Hadithi, mi
nistrul muncii și afacerilor sociale 
al Republicii Irak, însoțit de un grup 
de specialiști, pentru a face o vizită 
in țara noastră și a avea un schimb 
de păreri și experiență în probleme 
din domeniul muncii și politicii so
ciale. <•'

La sosire, pe aeroportul Otopeni, 
oaspeții au fost salutați de Petre 
Lupu, ministrul muncii, și alti mem
bri ai conducerii ministerului. Au 
fost de față Ahmad Hussein Al-Sa- 
marrai, ambasadorul Republicii Irak 
la București, și membri ai ambasa
dei.

★

Miercuri la amiază s-a întors 
Capitală, venind de la 
Mexico, tovarășul Traian 
nistrul transporturilor și 
cațiilor, care a participat
celui de-al XV-lea Congres mondial 
al drumurilor.

în
Ciudad de 
Dudaș, mi- 
telecomum- 
la lucrările

partid al P.S.U.G., veterani aî mișcă
rii muncitorești din R.D.G.. care fac 
o vizită de prietenie prin mai multe 
porturi ale țărilor socialiste.

Oaspeții au fost întimpinati de re
prezentanți ai organelor __
partid și de stat. Au fost de față, de 
asemenea, membri ai 
R.D.G la București.

După ce au vizitat o serie de obiec
tive culturale din Constanta și sta
țiuni turistice de pe litoralul Mării 
Negre, reprezentanți ai grupului, 
condus de Bruno Kiesler, șeful Sec
ției agrare a C.C. al P.S.U.G., au fost 
primiți de Gheorghe Trandafir, prim- 
secretar al Comitetului municipal 
Constanța al P.C.R.. care a oferit un 
dejun în cinstea oaspeților.

In seara aceleiași zile, motonava a 
părăsit portul Constanța.

★

locale de

Ambasadei

★

Miercuri s-a 
II-lea Congres 
și traumatologie, manifestare științi
fică organizată sub auspiciile Uniu
nii societăților de științe medicale, 
la care participă, alături de specialiști 
români, oameni de știință din peste 
15 țări.

Timp de trei zile vor fi prezentate 
peste 150 de referate și comunicări, 
care sintetizează puncte de vedere 
privind patologia aparatului locomo
tor și implicațiile sociale ale stării 
post-traumatice a pacientilor.

în cadrul ședinței de deschidere a 
rostit o alocuțiune prof. A. Denischi, 
președintele comitetului de organi
zare a congresului, apoi participantii 
la lucrări au fost salutați de acad. 
Aurel Moga. președintele Academiei 
de științe medicale, prof. Marin Voi- 
culescu. președintele Uniunii societă
ților de științe medicale, si acad. 
Alexandru Rădulescu. președintele de 
onoare al congresului.

în cuvîntul său. dr. Radu Păun, 
ministrul sănătății, a evidențiat im
portanța acestei manifestări, mențio- 
nînd atenția pe care o acordă Româ
nia intensificării cooperării pe plan 
international intr-un domeniu atît de 
important.

deschis în Capitală al 
national de ortopedie

Miercuri a sosit în Capitală o de
legație a Asociației naționale a par
tizanilor italieni — A.N.P.I., condu
să de Giullio Mazzon, secretarul na
tional al asociației, care, Ia invitația 
Comitetului organizatoric al vetera
nilor din războiul antifascist și a 
Comitetului foștilor luptători anti
fasciști din România, face o vizită in 
țara noastră.

La sosire, pe aeroportul Otopeni, 
delegația a fost întîmpinată de Ni
colae Guină, președintele Comitetu
lui- foștilor luptători antifasciști, și 
general-colonel Mihai Burcă, vice
președinte al Comitetului organiza
toric al veteranilor din războiul an
tifascist. de membri ai celor două 
organizații.

★

în cadrul unei microexpozitii. în
treprinderi românești și firme străine 
de specialitate prezintă diferite' in
strumente ortopedice, felurite proteze 
moderne și literatură medicală.

★

Miercuri dimineața a acostat în por
tul Constanță motonava „Volker- 
freundschaft“. sub pavilionul R.D. 
Germane, avind la bord peste 500 de 
pasageri, lucrători din aparatul de

Teatrul Academic de Stat „Ev- 
gheni Vahtangov" din Moscova a 
sosit în turneu în țara noastră, în 
cadrul planului de colaborare cultu
rală dintre România și U.R.S.S. Pen
tru a doua oară, colectivul acestui 
renumit teatru sovietic se va întîlni 
cu publicul românesc pentru care va 
prezenta spectacole cu piesele „O- 
mul cu arma" de Nikolai Pogodin 
și „Prințesa Turandot" de Carlo 
Gozzi. După cum arăta Evgheni Si
monov, artist al poporului al 
R.S.F.S.R. regizorul principal al 
teatrului, cu prilejul unei conferințe 
de presă care a avut loc miercuri 
dimineața Ia Teatrul National din 
București, spectacolele înscrise in 
repertoriul turneului reprezintă culmi 
ale realizărilor acestui teatru, defi
nesc tendințele sale artistice. Cele 
două piese au fost reluate și sînt as
tăzi prezentate într-o nouă montare 
și interpretare. în semn de mare 
stimă față de publicul românesc, ac
tori din spectacolul cu „Prințesa 
Turandot" au învățat o serie de „in
termezzi" în limba română.

(Agerpres)

De la ADAS
Administrația Asigurărilor de 

Stat aduce la cunoștința celor 
interesați că. la sfîrșitul lunii 
octombrie 1975, va avea loc, ,jn 
studioul televiziunii, tragerea de 
amortizare lunară a asigurărilor 
mixte de viață.

Cu acest prilej, se va org'ani-

za și o tragere de amortizare 
specială la asigurările mixte de 
viață, la. care se vor extrage 
5 combinații de litere.

Pentru . a putea participa la 
cele două trageri de amorti
zare este necesar ca primele de 
asigurare să fie achitate la zi.

PRONOEXPRES
NUMERELE EXTRASE LA TRAGEREA DIN 15 OCTOMBRIE 1975 :
Extragerea I : 16 13 17 32 18 3
Extragerea a II-a : 29 5 6 28 33
FOND GENERAL DE C1STIGURI : 2 216 540 lei

VLADETA COSIC, directorul pavi
lionului R.S.F. Iugoslavia : „Relațiile 
de strinsă prietenie dintre România 
și Iugoslavia sint ilustrate elocvent 
de creșterea și diversificarea schim
burilor economice într-un ritm deo
sebit de rapid. Exemplele de colabo
rare fructuoasă între întreprinderile 
românești și iugoslave sînt numeroa
se, iar cooperarea în producție, care 
se dezvoltă necontenit, duce la rezul
tate întru totul pozitive. Participarea 
întreprinderilor iugoslave la această 
manifestare economică internaționa
lă va contribui desigur la amplifi
carea schimburilor între cele două 
țări. Am vizitat standurile întreprin
derilor românești de comerț exte
rior ; nivelul tehnic al exponatelor, 
condițiile de livrare ale acestora con
stituie o excelentă bază pentru tran
zacții reciproc avantajoase".

KRZYSZTOF WILCZEK, directorul 
pavilionului R.P. Polone: „Țara noas
tră prezintă oferta a 3 întreprinderi 
de . comerț exterior î „BUMAR", 
„CENTROMOTOR" și „LABIMEX", 
pe o suprafață de peste 1310 mp. 
Mașinile și utilajele de construcții 
într-un sortiment variat, motoarele 
și aparatura destinate navelor, apa
ratura de laborator se bucură de in
teresul vizitatorilor, al specialiștilor 
și oamenilor de afaceri, fapt ce va 
duce la încheierea unor tranzacții 
economice. „Tehnoexpo ’75“ își va 
aduce astfel o contribuție concretă 
la lărgirea schimburilor economice 
dintre țările noastre, așa după cum 
s-a stabilit și în protocolul de coor
donare a planurilor dc dezvoltare ale 
economiilor naționale ale Poloniei și 
României în perioada 1976—1980, 
care prevede o creștere de 2.4 ori a 
volumului livrărilor reciproce, fată 
de nivelul stabilit în acordul comer
cial de lungă durată pe anii 1971— 
1975".

mania : „Capitala tării dumneavoas
tră, un oraș pe care îl revăd întot
deauna cu plăcere, oferă condiții 
foarte bune contactelor dintre spe
cialiști și oameni de afaceri. Zilele 
care vor urma vor confirma, prin 
tranzacțiile încheiate, discuțiile rod
nice care se desfășoară acum între 
reprezentanții firmelor vest-germane 
și întreprinderilor românești de co
merț exterior. în pavilionul R.F.G., 
pe lîngă firme care au legături sta
tornice cu întreprinderile economice 
românești, expun la prima ediție a 
„Tehnoexpo" un număr însemnat 
de firme specializate pentru agricul
tură, care oferă o paletă largă de 
produse pentru adeastă ramură — de 
la mașini agricole complexe la ma
terial semincer. Așteptăm, deci, vi
zita a numeroși specialiști atît din 
unitățile industriale, cît și din cele 
agricole, ceea ce va duce, desigur, la 
amplificarea colaborării și cooperării, 
a schimburilor comerciale între țări
le noastre".

REINHALD BERGER, directorul 
pavilionului Republicii Federale Ger-

Dr. GERHARD HEGER, directorul 
pavilionului Austriei : „La ..Tehno
expo ’75“ expun 25 de firme din 
Austria, care prezintă o mare varie
tate de produse de înalt nivel teh
nic ce interesează piața românească. 
Expozanții austrieci studiază cu in
teres deosebit realizările întreprin
derilor românești, prezentate la a- 
ceastă expoziție tehnică. Aceasta 
creează premise sigure pentru înche
ierea unor tranzacții comerciale în 
interesul ambilor parteneri. Relațiile 
economice dintre Austria și România, 
care au un caracter traditional, se 
află pe un făgaș bun, oglindit de 
mărirea de la an la an a volumului 
schimburilor comerciale. Pentru vii
tor se prevede o amplificare a schim
burilor, fapt dovedit și de prezența 
pentru prima dată la București, cu 
ocazia „Tehnoexpo ’75", a numeroase 
firme austriece".

CAPULUI VERDE, PEDRO DE VERONA. RODRIGUES
în cursul dimineții de miercuri au 

continuat convorbirile oficiale dintre 
primul ministru al Guvernului Repu
blicii Socialiste România. Manea Mă- 
nescu, și primul ministru al Republi
cii Insulele 
Pires.

în cadrul
prim-miniștri ....
mare reciprocă privind stadiul actual 
al dezvoltării economice si sociale 
din țările lor, orientările și progra
mele de dezvoltare în perspectivă.

S-a procedat, de asemenea, la exa
minarea în continuare a unor aspec
te ale dezvoltării relațiilor economice 
si tehnice; a schimburilor comerciale 
bilaterale, precum si asupra posibi
lităților de extindere a cooperării în
tre cele două țări în domeniul 
pescuitului oceanic, prospecțiunilor 
geologice, agriculturii. în realizarea 
prin cooperare a unor obiective eco
nomice. '

A avut loc. de asemenea, un schimb 
de vederi asupra principalelor pro
bleme ale vieții internaționale.

★
Primul ministru al Guvernului Re

publicii Insulele Capului Verde. Pe
dro de Verona Rodrigues Pires, a 
depus, miercuri dimineață, o coroană 
de flori la Monumentul eroilor luptei 
pentru libertatea poporului și a pa
triei, pentru socialism.

Erau arborate drapelele de stat ale 
Republicii Socialiste România și Re
publicii Insulele Capului Verde. O 
gardă militară, aliniată în fața mo
numentului, a prezentat onorul.

Capului Verde, Pedro

convorbirilor, cei doi 
au procedat la o infor-

ofi- 
mi-

mi-

La solemnitate au participat Ion 
Gheorghe, prim-vicepreședinte al 
Consiliului popular al municipiului 
București, Ion St. Ion, secretar gene
ral al Consiliului de Miniștri, Octa
vian Groza, prim-vicepreședinte al 
Consiliului Național pentru Știință și 
Tehnologie, reprezentanți ai Ministe
rului Afacerilor Externe, generali și 
ofițeri superiori.

Au fost prezente persoanele 
ciale care îl însoțesc pe primul 
nistru oaspete.

★
în cursul după-amiezii, primul

nistru al Republicii Insulele Capului 
Verde, Pedro Pires, a vizitat obiec
tive economice și social-culturale, 
cartiere de locuințe ale Capitalei.

La întreprinderea de mașini-unel- 
te și agregate din București, oaspe
tele a avut ocazia să cunoască aspec
te din activitatea acestei importante 
unități industriale, specializată în 
executarea de mașini grele complexe, 
agregate speciale, a fost informat a- 
supra preocupărilor existente aici 
pentru modernizarea și diversificarea 
producției. Oaspetele s-a interesat de 
realizările oamenilor muncii de aici, 
de îmbinarea activității de producție, 
cercetare științifică și pregătire a ca
drelor în această unitate. La înche
ierea vizitei, primul ministru al Re
publicii Insulele Capului Verde a 
notat în cârtea de onoare : „Am pu
tut constata marele salt tehnologic al 
României și contribuția deosebită a

Primire la primul miuistru al guvernata!
Primul ministru al Guvernului Re

publicii Socialiste România. Manea 
Mânescu, a primit, miercuri după- 
amiază. pe Constantin Conofagos, 
ministrul industriei din Republica 
Elenă, care face o vizită în tara 
noastră în fruntea unei delegații eco
nomice grecești.

In cursul întrevederii a fost ex
primată satisfacția pentru evoluția 
pozitivă pe care o cunosc relațiile de 
prietenie statornicite între cele două 
țări, relevîndu-se dorința 
de a intensifica 
elenă pe plan

conlucrarea 
economic.

ministrului

/

în alte domenii. în acest 
fost examinate o serie de 
concrete de extindere și

reciprocă 
româno- 
tehnico-

★
minelor,La invitația 

petrolului și geologiei. Bujor Almă
san. ne vizitează tara ministrul in
dustriei al Republicii Elene. Con
stantin Conofagos. Oaspetele a avut 
convorbiri la Ministerul Minelor. Pe
trolului și Geologiei, Ministerul Indus
triei Construcțiilor de Mașini și Minis
terul Comerțului Exterior și Cooperă
rii Economice Internaționale. El a vizi
tat uzinele „1 Mai" din Ploiești. Insti
tutul de petrol și gaze din Ploiești,

clasei muncitoare românești la con
strucția socialismului. Sîntem _ con
vinși că socialismul este cel mai bun 
drum spre edificarea fericirii oame
nilor". Vizitînd cartiere noi de locuin
țe din Capitală, oaspetele a avut 
cuvinte de apreciere pentru liniile 
moderne arhitectonice, pentru preo
cuparea permanentă a partidului ți 
statului nostru de ridicare continuă a 
nivelului de trai 
sigurare a unor 
diții de viață 
muncii.

al populației, de a- 
tot mai
tuturor

bune con- 
oamenilor

*
istorie al RepublicllLa Muzeul de

Socialiste România, oaspetelui i-au 
fost prezentate principalele momente 
ale luntei ponorului român pentru 
înfăptuirea unității sale naționale, 
pentru apărarea independentei si a- 
firmarea sa artistică si spirituală.

★
în aceeași după-amiază. persoa

nele oficiale care îl* însoțesc pe pri
mul ministru al Republicii Insulele 
Capului Verde în vizita pe care o 
întreprinde în România au avut în- 
tilniri cu reprezentanți ai conducerii 
Ministerului Comerțului Exterior și 
Cooperării Economice Internaționale. 
Ministerului Agriculturii si Industriei 
Alimentare, ai Procuraturii Genera
le a Republicii Socialiste România. 
U.G.S.R.. Academiei „Ștefan Gheor
ghiu". prilej cu care au fost anali
zate posibilități de inițiere a unor 
acțiuni de cooperare în diverse do
menii.

științific și 
context, au 
posibilități . . 
adîncire a cooperării industriale și 
tehnologice între cele două state.

La întrevedere, care s-a desfășu
rat intr-o atmosferă cordială, priete
nească, au participat Bujor Almăsan. 
ministrul minelor, petrolului și geo
logiei, și Ion St. Ion, secretar general 
al Consiliului de Miniștri.

A fost de fată Athanase Camilos, 
însărcinatul cu afaceri a.i. al Repu
blicii Elene la București.

★
Combinatul petrochimic Brazi, o son
dă de forai de mare adincime. Insti
tutul de cercetări și proiectări pentru 
petrol si gaze din Cîmpina. Institu
tul de geologie și geofizică din Bucu
rești și întreprinderea 
tiuni geofizice pentru 
din București.

Discuțiile si vizitele 
vedere posibilitățile de 
conomică româno-elenă 
menii.

de prospec- 
hidrocarburi

au avut în 
cooperare e- 
în aceste do-

Conferințe județene ale organizațiilor U. T. C
Continuă să se desfășoare confe

rințele județene ale organizațiilor 
U.T.C. Au avut loc conferințele din 
județele Botoșani. Dîmbovița. Sibiu 
si Harghita. La lucrări au participat 
si au luat cuvîntul tovarășii : Petre 
Duminică, membru al C.C. al P.C.R.. 
prim-secretar al Comitetului jude
țean Botoșani al P.C.R.. Ion Stănes- 
cu. membru al C.C. al P.C.R.. prim- 
secretar al Comitetului județean 
Dîmbovița al P.C.R.. Ludovic Faze- 
kas. membru al C.C. al P.C.R.. prim- 
secretar al 
Harghita al

Comitetului județean 
P.C.R.. Scutea Simion.

secretar al Comitetului județean Si
biu al P.C.R. La lucrările conferințe
lor au participat membri ai Biroului 
C.C. al U.T.C.

Ca primi-secretari ai comitetelor 
județene U.T.C. au fost aleși tovară
șii : Maria Cretu — la Botoșani. Ion 
Bărbieru — la Dîmbovița. Gheorghe 
Comsa — la Sibiu. Ladislau Benedek 
— la Harghita.

La sfîrsitul lucrărilor conferințelor, 
participantii au adoptat. într-o at
mosferă de puternic entuziasm, tele
grame adresate C.C. al P.C.R.. to
varășului Nicolae Ceausescu.

Adunări și conferințe de dare de seamă și alegeri
ale asociațiilor studenților comuniștiI I

Congresului al X-lea al U.T.C. și 
Conferinței a X-a a U.A.S.C.R.. par
ticipantii Ia conferințe au transmis 
Comitetului Central al P.C.R., tova
rășului Nicolae Ceaușescu, telegra- 
me-angajament, în care dau expresie 
adeziunii unanime la politica inter
nă și internațională a partidului și 
statului nostru, hotărîrii de a face 
totul pentru îndeplinirea sarcinilor 
ce revin studenților din documentele 
Congresului al XI-lea al partidului, 
din Programul P.C.R. de făurire a 
societății socialiste multilateral dez
voltate și înaintare a României spre 
comunism.

»
în perioada 15 septembrie — 14 oc

tombrie a.c., la nivelul anilor de stu
diu. facultăților, institutelor și cen
trelor universitare s-au desfășurat 
adunările și conferințele de dare de 
seamă și alegeri care au analizat, in 
spirit critic și autocritic, activitatea 
desfășurată de asociațiile studenților 
comuniști și au adoptat planuri de 
măsuri pentru îndeplinirea sarcinilor 
ce revin organizațiilor studențești 
din Hotărîrile Congresului al XI-lea 
al P.C.R.

într-o atmosferă de entuziasm, ca
racteristică întregului nostru tineret, 
în această perioadă premergătoare

t V
PROGRAMUL I

Teleșcoală.
Curs de limba germană. 
Telex.
Muzică de promenadă.
Din țările socialiste. R.P. Po
lonă : Ritmuri socialiste.

17,30 Enciclopedie pentru 
18,00 ■' '

16,00
16.30 
17,00 
17.05
17,20

tineret.
ac-Muzica — emisiune de 

tualitate muzicală. 
Politehnica satului. 
Universitatea 
1001 de seri. 
Telejurnal.
Opera, frescă sonoră a 
toriei. în prima emisiune, 
lecțlunl din opera „Decebal" 
de Gheorghe Dumitrescu.

20,20 Mal aveți o Întrebare 7 Co
pilul — o personalitate 7 
Teatrul T. „învață de la pă
sări să fii mereu în zbor". 
Scenariul : Tudor Negolță. 
Vedete ale clntecului.
24 de ore.

18,25
18,45
19,20
19.30
20,00

21,00

21.55
22,10

TV.

Is- 
se-

PROGRAMUL II

orchestra 
Radiote- 
Emanuel 

Konstanty/

20,00 Concert susținut de 
simfonică șl corul 
levtzluniL Dirijor : 
Elenescu. Solist : 
Kulka (Polonia).

22,00 Pagini de umor : „Ce vrăji a 
mai făcut nevasta mea".

Ieri tn țară : Vremea a fost relativ 
frumoasă, cu cerul variabil. înnorărl 
mai accentuate s-au produs tn cursul 
dimineții în Dobrogea șl Transilvania. 
Au căzut precipitații slabe, sub formă 
de ploaie, care au avut șl caracter de 
aversă In Maramureș șl, cu totul izo
lat, in Crișana, sudul Banatului șl nor
dul Dobrogei. In cursul dimineții s-a 
semnalat ceață în nordul Olteniei și al 
Munteniei și in zona de munte. Vintul 
a suflat slab pînă la potrivit. Tempe
ratura aerului, la ora 14, oscila între 5 
grade la Ocna Șugatag șl 18 grade la 
Bălleștl, Giurgiu și Huși. In București : 
Vremea a fost frumoasă. Cerul a fost 
variabil. Vintul a suflat slab pînă Ia 
potrivit. Temperatura maximă a fost 
de 17 grade.

Timpul probabil pentru zilele de 17, 
18 și 19 octombrie. In țară : Cerul va 
fi variabil, cu înnorărl mat accentuate 
în vestul șl nordul țării, unde vor că
dea ploi locale. In rest, ploi Izolate. 
Vînt moderat, cu Intensificări de scurtă 
durată. Temperaturile minime vor 11 
cuprinse între 2 și 12 grade, iar maxi
mele între io și 20 de grade. Local, di
mineața șl seara se va produce ceață. 
In București : Vreme în general fru
moasă, mai ales în primele zile. Cerul 
va fl variabil, favorabil ploii de scurtă 
durată după-amiaza. Dimineața șl sea
ra condițiile atmosferice vor ft favo
rabile producerii ceței. Vînt moderat. 
Temperatura ușor variabilă.
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REZULTATE TEHNICE CLASAMENTUL

BOX: Sîmbătă vor începe
întrecerile finale pentru centurile tricolore

Jiul — Steaua 0—1 (0—0). A marcat : Ion Ion (min. 88).
Universitatea Craiova — Dinamo 1—2 (0—0). Au marcat : Vrînceanu (56) 

și Custov (85) pentru oaspeți, iar Oblemenco (82) pentru gazde.
Universitatea

Aelenii (90).
F.C.M. Reșița

iar Broșovski (84)
F.C. Bihor —

Popovici (78. penalti). iar Naghi (89)
Politehnica Iași — F.C. Argeș

Nemteanu (25). Costea (70) și Romilă
Rapid — Politehnica Timișoara

nalti),
F.C. Constanta — C.F.R. 2—0 (2—0).

goescu (24)
Meciul Sportul studențesc — Olimpia a fost amînat.

Cluj-Napoca — S.C. Bacău 0—1 (0—0). A marcat :

— U.T.A. 1—1 (0—0). Au marcat : Bora (63) pentru gazde, 
pentru oaspeți.
A.S.A. 3—1 (2—0). Au marcat : Florescu (16). Kun (25) și 

pentru oaspeți.
4—0
(82).
1—0

(2—0). Au marcat : Simionas

(1—0). A marcat : Manea (26.

Au marcat : Turcu (7) si

(7),

pe-

Ne-

ETAPA VIITOARE
(duminică 19 octombrie)

Politehnica Timișoara — F.C.M. Reșița ; Steaua — 
Iași — Rapid : Dinamo — Universitatea Cluj-Napoca ; 
S.C. Bacău — Sportul studențesc : F.C. Constanta — 
versitatea Craiova : F.C. Argeș — Olimpia.

Importanța punctelor cîștigate pe 
terenuri străine este subliniată de 
pozițiile în clasament, după nouă 
etape, ale echipelor Steaua, S.C. Ba
cău și Dinamo. Victorioase ieri, pen
tru a doua oară „în deplasare", 
această ediție a campionatului, 
trei formații se clasează acum 
primele trei locuri.

Interesantă ni se pare evoluția e- 
chipei bucureștene Steaua care, 
după destule jocuri contradictorii, se 
reinscrie în lupta pentru titlul na
tional. Demne de remarcat sînt re
zultatele și poziția în clasament ale 
formației S.C. Bacău la acest început

în 
ceie 

pe

Steaua
S.C. Bacău
Dinamo
A.S.A.
Olimpia
„Poli" Iași
F.C. Argeș
F.C.M. Reșița 
Univ. Craiova 
F.C. Bihor 
Rapid
C.F.R.
„Poli" Tim.
„U“ Cluj-Napoca 
Sportul stud. 
U.T.A.
F.C. Constanța 
Jiul

5
5
5
4
3
4
3
4
3
4
3
3
3
3
3
2
3
2

3
1 
0
2
4
2
4
2
3
1
2
2
2
1
1
2 
e
2

1
3
3
3
1
3
2
3
3
4
3
4
4
5
4
5
6
5

ÎN
U.T.A. ; Politehnica

C.F.R. — F.C. Bihor :
Jiul : A.S.A. — Uni-

Rezultatele
meciurilor din etapa a V-a

RUGBI:

de campionat, 
se apropie de 
fim martorii unui meci derbi Steaua- 
Dinamo (29 octombrie) contind pen
tru întîietate în ierarhia sezonului de 
toamnă.

Dintre evenimentele etapei viitoa
re, a X-a, desprindem faptul că 
Steaua, S.C. Bacău și Dinamo vor 
juca pe terenurile proprii cu adver
sarele lor, în timp ce. la Tg. Mureș, 
se vor întîlni două echipe care pro
miteau mai mult în faza inițială a 
competiției, A.S.A. și Universitatea 
Craiova.

De, asemenea, Dinamo 
lider și e posibil să

,V. M,

Ieri s-au disputat meciurile etapei 
a V-a a Campionatului diviziei A la 
rugbi. Iată rezultatele înregistrate : 
seria I : Sportul studențesc-C.S.M. 
Sibiu 21—13 ; T.C.I. Constanța-Steaua 
0—10 ; Rulmentul Bîrlad-Farul Con
stanța 4—21 ; Minerul Gura Humo- 
rului-Gloria 0—0 ; Seria a II-a : 
Știința Petroșani-Universitatea Ti
mișoara 15—8 : Dinamo-Agronomia 
Cluj-Napoca 31—0 ; Olimpia-Grivița 
Roșie 10—8 ; Politehnica Iași-Vul- 
can 6—3.

în clasamentele celor două grupe 
conduc echipele Farul Constanța (se
ria I) și, respectiv, Știința Petroșani 
(seria a II) — ambele cu cite 14 
puncte.

Program bogat pentru amatorii 
de box : 189 de pugiliști vor lupta 
pentru centurile tricolore pe ringul 
de la Palatul sporturilor și culturii, 
începînd de sîmbătă, 18 octombrie, și 
pînă duminică. 26 octombrie, inclu
siv. Cei 189 de concurenți repre
zintă 49 de cluburi și secții de box 
din nu mai puțin de 25 de județe. 
Pentru prima oară vor participa la 
finalele campionatelor naționale pu
giliști din județele Neamț, Dîmbo
vița. Satu-Mare. Maramureș și altele.

Conform regulamentului, au fost 
aleși pentru tragerea la sorti patru

favoriți pentru fiecare categorie. 
Primii doi sînt următorii, în ordinea 
categoriilor de greutate : 48 kg — R. 
Cosma și T. Ghinea ; 51 kg — C. 
Gruiescu și I. Fahredin : 54 kg — 
M. Tone și I. Mehmet ; 57 kg — 
Gh. Ciochină și Gh. Ploieșteanu ; 
60 kg — Gh. Stefanovici și P. Ne- 
delcea ; 63,5 kg — S. Cuțov și P. 
Dobrescu ; 67 kg — V. Silberman 
și I. Agapșa ; 71 kg — V. Tirboi și 
V. “ ' “ ’ -----
I.
C.

kg V. Silberman

kg — Al. Năstac șl 
kg — C. Dafinoiu și

volei : România
Sala Olimpia din Timișoara a găz

duit aseară o nouă intilnire între se
lecționatele masculine de volei ale 
României și Poloniei, care se pregă-

Didea ; 75
Gyorfi ; 81
Văran ; plus 81 kg — M. D. Si

mon și I. Alexe.

Polonia 3-1
tesc în vederea campionatelor euro
pene. Partida s-a încheiat cu scorul 
de 3—1 (15—6, 15—17. 15—13, 15—11) 
în favoarea voleibaliștilor români.

CÎTEVA RÎNDURI
FOTBAL : Meciuri 

internaționale
Ieri, la Bratislava : Cehoslovacia — 

Ungaria 1—1 (0—0). La Zagreb, în 
■grupa a IlI-a a campionatului euro
pean interțări : Iugoslavia — Suedia 
3—0 (1—0).

La Viena, în grupa a II-a a cam- ' 
pionatului european intertări : Aus
tria — Luxemburg 6—2 (3—2).

partide întrerupte) : Turcia-Grecla
4,5—0,5 (o partidă întreruptă).

Echipa României a avut zi liberă.

ȘAH
După consumarea a trei ture, în 

masculină de șah, care 
conduce

Balcaniada
se desfășoară la Istanbul, _____
echipa Iugoslaviei cu 11,5 puncte (4), 
urmată de formațiile României — 
7 puncte și Turciei — 5

Rezultate înregistrate 
trei; lugoslavia-Bulgaria

puncte (1). 
în turul

1—1 (patru

TENIS
La Sydney au continuat campiona

tele de tenis ale Australiei pe teren 
acoperit. O surpriză a furnizat jucă
torul indian Vijay Amritraj. care l-a' 
eliminat cu 7—5, 6—1 pe cunoscutul 
campion australian John Newcombe. 
Alte rezultate mai importante : Case 
(Australia) — McNamara (Australia) 
6—2, 6—3; Masters (Australia) — 
Delaney (S.U.A.) 6—3, 6—7. 7—6 ;
Richey (S.U.A.) — Cahill (S.U.A.) 
6—3, 6—3 ; Gorman (S.U.A.) — Ed
mondson (Australia) 6—3. 6—2 ; Got
tfried (S.U.A.) — Anderson (Austra
lia) 7—5, 6—2.
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La Belgrad a apărut volumul

„DOCUMENTE ALE PARTIDULUI 
COMUNIST ROMÂN"

BELGRAD 15 — Corespondentul 
nostru transmite : La Belgrad a vă
zut lumina tiparului, sub egida cen
trului editorial „Komunist", volumul 
intitulat „Documente ale Partidului 
Comunist Român".

Constituind prima lucrare din ca
drul colecției „Documente ale parti
delor comuniste și ale altor partide 
progresiste", inițiată de cunoscuta e- 
ditură iugoslavă, volumul înmănun
chează, în peste 260 de pagini, prin
cipalele documente ale Congresului 
al XI-lea al P.C.R. Primul document 
inclus în această culegere este Ra
portul prezentat de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Par
tidului Comunist Român, cu privire 
la activitatea P.C.R. în perioada din
tre Congresele al X-lea și al XI-lea 
și sarcinile de viitor ale partidului, 
în continuare sînt inserate Progra
mul Partidului Comunist Român de 
făurire a societății socialiste multi
lateral dezvoltate și înaintare a 
României spre comunism, Directivele 
Congresului al XI-lea al P.C.R. cu 
privire la planul cincinal 1976—1980 
și liniile directoare ale dezvoltării 
economico-sociale a României pen
tru perioada 1981—1990, Codul prin
cipiilor și normelor muncii și vieții 
comuniștilor, ale eticii și echității so
cialiste, Rezoluția Congresului al 
XI-lea al Partidului Comunist Ro
mân.

După apariția în aceeași editură, 
cu un an în urmă, a lucrării

'„Nicolae Ceaușescu — «Scrieri ale
se»", publicarea acestui volum vine în 
întîmpinarea interesului manifestat în 
țara vecină și prietenă față de acti
vitatea partidului nostru, fată de tara 
noastră și realizările ei în construcția 
socialistă, față de contribuțiile Ro
mâniei socialiste la lupta tuturor for
țelor progresiste ale lumii contem
porane pentru făurirea unei lumi mai 
drepte și mai bune.

într-o convorbire cu coresponden
tul presei române la Belgrad. David 
Atlagici, redactor-șef și responsabil al 
editurii „Komunist", și-a exprimat 
satisfacția pentru faptul că editura 
a avut posibilitatea să publice o nouă 
lucrare consacrată României vecine 
și prietene, activității și preocupări
lor Partidului Comunist Român.

Interlocutorul a relevat că apariția 
acestei lucrări este apreciată în Iu
goslavia ca un eveniment editorial 
important, publicului din tara vecină 
prilejuindu-i-sc, astfel, un contact 
direct cu documentele celui de-ai 
XI-lea Congres al Partidului Comu
nist Român, care a marcat o etapă 
însemnată în construirea societății 
socialiste multilateral dezvoltate. A- 
paritia volumului constituie, totoda
tă, o nouă contribuție Ia sirîngerea 
legăturilor de prietenie si colaborare 
dintre P.C.R. și U.C.I., la înțelegerea 
dintre poporul român și popoarele 
Iugoslave.

CONFERINȚA INTERNAȚIONALĂ 
„PACEA MONDIALĂ PRIN DREPT" 

— Intervenția reprezentanților țârii noastre — .
WASHINGTON 15 (Agerpres). — 

în diferitele sale secțiuni pe pro
bleme, cea de-a Vll-a Conferință in
ternațională a centrului „Pacea mon
dială prin drept" își continuă în a- 
ceste zile lucrările la Washington.

în cuvîntul său în cadrul secțiunii 
privind Carta drepturilor și îndatori
rilor economice ale statelor, Constan
tin Stătescu, președintele Tribunalu
lui suprem, a spus, între altele, că 
în rezolvarea tuturor problemelor 
privind stabilirea noii ordini econo
mice internaționale trebuie să se 
pornească de la faptul că este nece
sară nu o simplă modificare, de or
din formal, a raporturilor internațio
nale, nu. o simplă înlocuire de eti
chetă, ci o schimbare radicală a în
suși conținutului acestor raporturi. 
Aceasta înseamnă că întregul sis
tem juridic destinat să exprime noua

ordine economică internațională tre
buie să aibă drept scop înlocuirea 
vechilor raporturi de inechitate și 
exploatare, cu raporturi democratice, 
întemeiate pe respectarea indepen
denței și suveranității naționale, pe 
egalitatea deplină în drepturi a tutu
ror statelor, pe neamestecul în afa
cerile interne și avantajul reciproc, 
pe dreptul imprescriptibil al fiecărui 
popor de a-și alege liber sistemul 
social pe care îl dorește și căile dez
voltării sale economice și sociale.

în secțiunea privind „utilitatea sis
temului O.N.U.", prof. univ. Tudor 
Drăganu, referindu-se la rolul tot 
mai important pe care îl are O.N.U. 
în soluționarea problemelor majore 
ale vieții internaționale, a subliniat 
necesitatea întăririi acestui organism, 
a democratizării și a înfăptuirii de
plinei sale universalități.

PORTUGALIA

Eforturi susținute în vederea9

normalizării situației interne
LISABONA 15 (Agerpres). — în 

Portugalia continuă activitatea poli
tică în scopul normalizării situației 
interne. în cadrul unei reuniuni, 
Consiliul de Miniștri a făcut o ana
liză a ansamblului problemelor lega
te de elaborarea unui plan economic 
de urgență, destinat să contribuie la 
depășirea dificultăților actuale.

în paralel, continuă eforturile Miș
cării Forțelor Armate și ale guver
nului în vederea instaurării ordinii 
în țară și soluționării incidentelor 
care au avut loc în Unele localități. 
Șeful statului major al armatei 
terestre, generalul Carlos Fabiao, 
a efectuat o vizită în nordul tării, 
care a avut ca obiectiv principal re
zolvarea incidentului apărut la Porto 
între comandantul acestei regiuni 
militare si unele unități din subordi- 
nea acestuia.

Șeful statului maior al armatei te
restre a făcut cunoscute hotărîrile 
vizlnd normalizarea situației din* a- 
ceste unități, care vor fi transpuse în 
viată în următoarele zece zile, mă

suri salutate de militarii participant! 
la adunare.

Cu privire la aceste incidente izo
late din cadrul forțelor armate, pre
ședintele Costa Gomes a lansat un 
anei partidelor si forțelor politice din 
Portugalia. în care a subliniat că for
țele armate portugheze trebuie să 
rămînă unite si să se afle perma
nent în stare operațională. In slujba 
revoluției, să manifeste o disciplină 
conștientă.

în capitală a avut loc o reuniune 
a Mișcării unite a intelectualității 
portugheze — organizație creată în 
urmă cu o lună, din care fac parte 
scriitori, artist?, oameni de știință si 
cultură din întreaga tară. Examinînd 
situația politică, reprezentanții inte
lectualității progresiste portugheze 
au condamnat manevrele forțelor 
reacționare, acțiunile provocatoare 
ale acestora împotriva partidelor de 
stingă, s-au pronunțat pentru conti
nuarea aplicării reformei agrare si 
si-au exprimat sprijinul fată de gu
vernul condus de premierul? Azevedo.

CANCELARUL VEST-GERMAN DESPRE UNELE ASPECTE 
ALE POLITICII EXTERNE ACTUALE A R. F. G.

LONDRA 15 (Agerpres). — în ca
drul unui interviu acordat ziarului 
„Financial Times", cancelarul Hel
mut Schmidt a abordat o serie de 
probleme ale politicii externe a R.F. 
Germania. între altele, el a arătat 
că guvernul vest-german este hotă- 
rit să continue politica de destindere 
internațională promovată de cabine
tul precedent și să extindă coopera
rea cu țările socialiste pe baza acor
durilor existente. Vorbind despre a- 
ceastă problemă, el a arătat că gu
vernul vest-german se pronunță 
pentru extinderea gamei de mărfuri 
importate de R.F.G. din țările socia
liste și a relevat existența unor po
sibilități de încurajare a comerțului

în ambele sensuri, printr-o politică 
flexibilă în domeniul creditelor. Re
ferindu-se la caracterul reciproc a- 
vantajos al schimburilor economice 
cu țările socialiste, Schmidt a decla
rat că R.F. Germania este deosehit 
de interesată în cumpărarea unor 
mărfuri din aceste state, necesare 
economiei sale.

Pe de altă parte, trecînd In revistă 
progresele înregistrate în cooperarea 
dintre „cei nouă" în diferite domenii, 
Helmut Schmidt reafirmă o serie de 
rezerve — marcate deja cu diferite 
ocazii de guvernul vest-german — 
în legătură cu funcționarea politicii 
agricole și financiare a C.E.E.

Un mesaj al președintelui Italiei
privind situația din țară

ROMA 15 (Agerpres). Miercuri, 
președintele Italiei, Giovanni Leone, 
a adresat un mesaj celor două came
re ale Parlamentului, In care s-a re
ferit la cele mai importante proble
me economice, sociale, administrati
ve și financiare cu care este confrun
tată țara în prezent.

Apreciind că sînt multiple cauzele 
acestei crize, șeful statului italian a 
remarcat că economia a „aruncat um
bra amenințătoare a șomajului" — fe
nomen atribuit de președinte „carac
teristicilor structurale ale sistemului 
economico-social al țării, caracteris
tici ce constituie un obstacol în ca
lea dezvoltării raționale a agricultu
rii italiene și a creșterii veniturilor 
păturilor rurale". El a cerut „o pro
gramare economică realistă pentru a 
se garanta, astfel, o dezvoltare ordo
nată și pentru a da un nou impuls 
dezvoltării efective și stabile în Sud".

Președintele italian a preconizat, de 
asemenea, adoptarea unor măsuri 
pentru eliminarea uneia dintre cele 
mai importante surse de proteste la 
nivel național, respectiv corupția, 
foarte răspîndită și „care trebuie 
copibătută cu o asprime extremă".

bupă ce a condamnat încetineala 
judiciară și valul de criminalitate în 
creștere, președintele a afirmat că

„trebuie eliminate cauzele răului, ale 
nemulțumirii, sau ale fricii, pentru 
a reda cetățenilor încrederea".

■ ■ ■ H H S H
Președintele R.S.F. Iugo

slavia, Iosip Broz Tito, a primit

delegația parlamentară mongolă, con
dusă de Niamîn Luvsanciultem, pre
ședintele Marelui Hural Popular al 
R. P. Mongole, aflată într-o vizită 
oficială în Iugoslavia. Cu acest prilej 
a avut loc o convorbire privind re
lațiile bilaterale și în special coo
perarea cljfiWe parlamentele celor 
două țări.

Șeful statului cambod
gian, Pre?ec!intele Frontului Unit 
Național al Cambodgiei, Norodom 
Sianuk, a sosit, miercuri, la Phe
nian. pentru a efectua o vizită în 
R.P.D. Coreeană, la invitația pre
ședintelui acestei țări, Kim Ir Sen.

Delegația militară remft- 
jțjjf condusă de general-oolonel Ste- 
rian Țîrcă. adjunct al ministrului a- 
părării naționale, — care, la invita
ția generalului de corp de armată 
Andrea Cucino, șeful de stat major 
al trupelor de uscat, face o vizită ofi
cială în Italia — a fost primită

Tovarășul Kim Ir Sen a primit 
pe reprezentantul P. C. R.

PHENIAN 15 (Agerpres). — Tova
rășul Kim Ir Sen, secretar general 
al C.C. al Partidului Muncii din Co
reea, președintele R.P.D. Coreene, 
împreună cu tovarășa Kim Săng E, 
a primit, marți. 14 octombrie, pe to
varășul Emil Bobu, membru al Co
mitetului Politic Executiv, secretar 
al C.C. al P.C.R., vicepreședinte al 
Consiliului de Stat al Republicii So
cialiste România, aflat într-o vizită 
de prietenie în R.P.D. Coreeană, la 
invitația conducerii de partid și de 
stat a acestei țări.

Cu acest prilej, tovarășul Emil 
Bobu a transmis din partea tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu și(a tovarășei 
Elena Ceaușescu un mesaj de caldă 
prietenie, salutări cordiale și urări de

viață lungă tovarășilor Kim Ir Sen 
și Kim Săng E.

La rindul lor, tovarășul Kim Ir 
Sen și tovarășa Kim Săng E au trans
mis tovarășului Nicolae Ceaușescu șl 
tovarășei Elena Ceaușescu salutări 
cordiale, urări de sănătate și succes 
în activitatea nobilă pe care o desfă
șoară.

Tovarășul Kim Ir Sen a evocat cu 
deplină satisfacție rezultatele fruc
tuoase ale recentei sale vizite In 
România, a evidențiat importanța 
convorbirilor rodnice pe care le-a 
avut cu tovarășul Nicolae Ceaușescu.

Tovarășul Kim Ir Sen, împreună cu 
tovarășa Kim Săng E, a reținut pe 
oaspete la dejun. La primire și de
jun a participat ambasadorul țării 
noastre la Phenian, Dumitru Popa.

PEKIN COMUNICAT

SESIUNEA O. N. U.

Națiunilor Unite le revine un rol de mare 
însemnătate in abordarea problemelor 

cooperării economice internaționale 
— subliniază reprezentantul român în Comitetul 

specializat al Adunării Generale
NAȚIUNILE UNITE 15 — Cores

pondentul nostru transmite : Comi
tetul pentru problemele economice și 
financiare al Adunării Generale a 
trecut la abordarea punctelor agen
dei sale privind cooperarea econo
mică și tehnică Intre țările In cur» 
de dezvoltare. Cooperarea între aces
te țări — se apreciază — exprimă, 
pe plan economic, necesitatea și po
sibilitățile utilizării cît mai deplina 
a capacității, experienței și resurse
lor acestor țări.

Aceste considerente, care coincid 
și se întrepătrund cu obiectivele 
formulate de țările în curs de dez
voltare și nealiniate — a subliniat 
reprezentantul român Marian Chi- 
rilă în cuvîntul rostit miercuri în 
comitet — stau la baza sprijinului 
acordat de România acțiunilor între-

Aspră condamnare
Comitetul pentru problemele teri

toriilor neautonome a trecut la abor
darea punctului agendei sale privitor 
la „problema Namibiei". în prima zi, 
reprezentanților statelor membre le-a 
fost prezentat raportul Consiliului 
O.N.U. pentru Namibia — organism 
din care face parte și țara noastră — 
privitor la activitatea sa în 1975, la 
evoluția situației din acest teritoriu 
și la interesele străine în Namibia.

Raportul subliniază că, în ciuda ac
telor de represiune ale forțelor poli
țienești sud-afrieane, poporul nami- 
bian își continuă lupta pentru inde
pendență, libertate și unitate națio
nală prin toate mijloacele aflate la 
dispoziția sa. Sînt necesare noi pre
siuni pentru a determina regimul din 
Pretoria să-și retragă trupele și ad
ministrația din Namibia.

Consiliul recomandă, între altele, 
ca Adunarea Generală să ceară sta
telor membre să rupă relațiile econo
mice cu Africa de Sud și să-și retra
gă oficiile consulare din Namibia. De 
asemenea, se cere tuturor organiza
țiilor din sistemul Națiunilor Unite 
să acorde tot ajutorul necesar po
porului namibian și mișcării sale de

prinse pentru promovarea cooperării 
între țările în curs de dezvoltare.

Vorbitorul a evidențiat dezvolta
rea continuă a schimburilor bilatera
le ale României cu circa 90 de state 
în curs de dezvoltare, extinderea 
acțiunilor de cooperare In producție 
cu un mare număr de state din Afri
ca, Orientul Mijlociu, America La
tină, Asia. Reprezentantul român a 
evidențiat rolul important ce revine 
O.N.U. în abordarea dinamică a con
ceptului de cooperare economică, în 
identificarea căilor și mijloacelor de 
promovare a intereselor tuttiror ță
rilor în curs de dezvoltare, în pro
movarea formelor noi de cooperare, 
subliniind că România înțelege să-și 
aducă întregul său aport la eforturi
le ce se depun în aceste direcții im
portante.

a politicii rasiste
eliberare — SWAPO — și cheamă 
Consiliul de Securitate să ia în dez
batere situația din Namibia. Consiliul 
recomandă Adunării să condamne 
Africa de Sud pentru refuzul de a se 
retrage din Namibia și pentru efor
turile de consolidare a ocupației prin 
organizarea așa-numitei „Conferințe 
constituționale", în scopul de a diviza 
grupările etnice și de a facilita poli
tica de bantustanizare a țării.

în aceeași ședință, comitetului l-a 
fost prezentat raportul Comitetului 
special (al celor 24) pentru decolo
nizare. care condamnă regimul din 
Pretoria pentru sporirea forțelor sale 
armate în Namibia, pentru politica 
sa de distrugere deliberată a unității 
naționale a acestui teritoriu, pentru 
intensificarea terorii prin arestări 
în masă și asasinate. Comitetul spe
cial cere îndeosebi eliberarea tuturor 
deținuților politici și a celor care au 
fost întemnițați pentru simplul motiv 
că s-au opus politicii de apartheid. 
De asemenea, cere organizarea de 
alegeai libere în Namibia, sub supra
vegherea Națiunilor Unite, și înceta
rea jefuirii bogățiilor naționale de 
către trusturile și monopolurile unor 
state occidentale.

PEKIN 15 (Agerpres). — LI Sien- 
nien, membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.C. Chinez, vicepremier al 
Consiliului de Stat al R.P. Chineze, a 
avut miercuri, la Pekin, o întreve
dere și o convprbire coțdială. prie
tenească. cu membrii delegației Aso
ciației de prietenie româno-chineză, 
condusă de tovarășul Pavel Stefan, 
membru al C.C. al P.C.R.. secretar al 
Consiliului Central al Uniunii Gene
rale a Sindicatelor din România, 
vicepreședinte al asociației, aflată în
tr-o vizită de prietenie în R. P. Chi
neză, la invitația Asociației de prie
tenie a poporului chinez cu străină
tatea și a Asociației de prietenie 
China—România.

A fost prezent ambasadorul Româ
niei la Pekin, Nicolae Gavrilescu.

Intre cei prezenți s-a aflat Wan 
Pin-nan. președintele Asociației de 
prietenie a poporului chinez cu 
străinătatea.

Președintele Republicii 
Venezuela a primit pe 
ambasadorul României
CARACAS 15 (Agerpres). — Pre

ședintele Republicii Venezuela. 
Carlos Andres Perez, a primit pe am
basadorul României la Caracas. Pe- 
trache Dănilă. Ambasadorul român a 
transmis președintelui Venezuelei 
din partea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. președintele Republicii 
Socialiste România, un salut călduros 
și urări pentru obținerea de succese 
tot mai mari în activitatea sa.

Președintele Venezuelei a transmîa 
tovarășului Nicolae Ceaușescu și to
varășei Elena Ceaușescu un salut 
cordial din partea sa și a doamnei 
Blaquita de Perez, și a exprimat do
rința ca poporul român să obțină noi 
succese în opera pe care o înfăptu
iește.

în. cursul întrevederii, au fost dis
cutate aspecte ale relațiilor româno- 
venezuelene și acțiuni pentru Inten
sificarea lor.

cu privire la cea de-a 73-a ședință 
a Comitetului Executiv al Consiliului 

de Ajutor Economic Reciproc

Document cu privire Ia represiunile politice 

în Chile
Comitetul ad-hoc constituit în fe

bruarie de Comisia O.N.U. pentru 
drepturile omului a dat publicității o 
informare preliminară referitoare la 
violarea drepturilor omului în Chile. 
Documentul — adresat secretarului 
general al O.N.U., Kurt Waldheim — 
examinează urmările stării de asediu 
și ale extinderii jurisdicției tribunale
lor militare speciale asupra dreptu
rilor omului în această țară, proble
ma arestărilor și detențiunilor fun
damentate pe așa-numite „rațiuni de 
stat" existenta lagărelor de concen
trare ș.a.

Potrivit documentului, „represiunea 
politică în Chile continuă într-o ma

nieră sistematică și în proporții în
grijorătoare". guvernul militar fiind 
acuzat de ..măsuri represive absolut 
contrarii celor mai multe dintre 
conceptele fundamentale ale ceea ca 
este recunoscut. în general, sub de
numirea drepturile omului". Deși 
junta militară se află, la putere de 
peste doi ani — continuă raportul — 
probe recente dezvăluie o creștere a 
recurgerii la tortura psihologică. în 
special sub formă de presiune mo
rală și întrebuințarea drogurilor.

Documentul subliniază că problema 
drepturilor omului în Chile ..trebuie 
să continue să stea în atenția urgen
tă a tuturor organelor O.N.U.".

Vizita delegafiei 
R. D. Vietnam 

în R. D. Germană
BERLIN 15. — De la coresponden

tul nostru : La invitația C.C. al 
P.S.U.G. și a Consiliului de Miniștri 
al R.D. Germane, miercuri a sosit 
la Berlin. într-o vizită oficială de 
prietenie, o delegație de partid și gu
vernamentală a R.D. Vietnam, con
dusă de Le Duan, prîm-secretar al 
C.C. al Partidului celor ce Muncesc 
din Vietnam.

în aceeași zi au început convorbi
rile între delegația vietnameză și de
legația R.D.G.. condusă de Erich 
Honecker, prim-secretar al C.C. al 
P.S.U.G.

0 cuvintare a președintelui 
Republicii Bangladesh

DACCA 15. — Președintele Repu
blicii Bangladesh, Khondakar Musta- 
que Ahmed, a rostit zilele trecute 
un discurs radiotelevizat, în care a 
declarat, între altele, că în februarie 
1977 vor avea loc alegeri parlamen
tare. în acest scop, începînd de la 15 
august 1976 va fi autorizată reluarea 
activității partidelor politice (după 
preluarea puterii la 15 august a.c., 
noile autorități au decretat interzi
cerea activității tuturor partidelor).

Pe de altă parte, președintele a 
subliniat că țara sa continuă să pro
moveze în mod activ politica de ne
aliniere, să dezvolte relații de coope
rare cu statele prietene. în vederea 
soluționării marilor probleme care 
frămîntă omenirea, in primul rînd 
lichidarea subdezvoltării.

spania Proteste împotriva noilor măsuri represive
MADRID 15 (Agerpres). — Peste 

800 de preoți din întreaga Spanie au 
semnat un document prin care pro
testează împotriva ..consiliilor de 
război care procedează la judecarea 
expeditivă" a unor persoane și îm
potriva condamnărilor la moarte, ce- 
rînd abolirea pedepsei cu moartea și 
stabilirea unor „proceduri care să 
permită exercitarea drepturilor omu
lui în Spania".

Semnatarii documentului subliniază 
că măsurile cu putere de lege adop
tate în luna august de către guvernul 
spaniol, prin care se aduc noi Îngră
diri libertăților individuale. ..au dez
lănțuit un climat de teamă generală

în rîndul tuturor cetățenilor, care se 
simt amenințați prin suspendarea ga
ranțiilor constituționale esențiale". 
Documentul denunță, pe de altă 
parte, „absenta unor informații obiec
tive șl imposibilitatea de a asculta o 
voce într-adevăr reprezentativă a 
opiniei populare". în timp ce abundă 
„informațiile care provoacă panică în 
păturile mijlocii ale populației și Ie 
creează impresia că trăiesc în stare 
de război".

Autorii documentului relevă. în 
încheiere, că este de datoria lor „să 
participe la construirea unei noi so
cietăți" și „să demaște pe cei ce opri
mă omul" în Spania.

„Era dependențelor 
este pe sfîrșite" 
— apreciază președintele 

Braziliei
BRASILIA 15 (Agerpres). — Bra

zilia propune ca țărilor în curs de 
dezvoltare să le fie asigurat dreptul 
Ia vînzarea materiilor prime și pro
duselor lor manufacturate în statele 
dezvoltate — a declarat președintele 
Ernesto Geisel, definind poziția tării 
sale la reuniunea pregătitoare de la 
Paris a. Conferinței asupra cooperării 
economice internaționale. în acest 
sens, el a arătat, totodată, că țările 
în curs de dezvoltare trebuie să aibă 
asigurat dreptul de a se aproviziona 
cu produsele necesare dezvoltării lor.

După ce a relevat că era dependen
țelor și a subordonărilor este pe 
sfîrșite, președintele a menționat că 
în domeniul economic continuă încă 
să existe instituții și organisme care 
sînt depășite de noile realități și de 
dorințele juste ale țărilor în curs de 
dezvoltare.

între 13 și 15 octombrie a.c. a avut 
Ioc. la Moscova, cea de-a 73-a ședin
ță a Comitetului Executiv al Consi
liului de Ajutor Economic Reciproc.

La ședință au participat : K. Za- 
rev. vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri al Republicii Populare Bul
garia. R. Rohlicek, vicepreședinte al 
Guvernului Republicii Socialiste Ce
hoslovace. F. Bravo Pardo, viceprim- 
ministru al Guvernului Revoluționar 
al Republicii Cuba. G. Weiss, vice
președinte al Consiliului de Miniștri 
al Republicii Democrate Germane. D. 
Gomboiav. vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri al Republicii Popu
lare Mongole. K. Olszewski, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri al 
Republicii Populare Polone. Mihai 
Marinescu, viceprim-ministru al Gu
vernului Republicii Socialiste Româ
nia. G. Szeker. vicepreședinte _ al 
Consiliului de Miniștri al Republicii 
Populare Ungare. M. Leseciko, vice
președinte al Consiliului de Miniștri 
al Uniunii Republicilor Sovietice So
cialiste.

în conformitate cu convenția dintra 
C.A.E.R. și Guvernul Republicii So
cialiste Federative Iugoslavia, la șe
dința Comitetului Executiv a parti
cipat B. lovici. membru al Consiliu
lui Executiv Federal al R.S.F.I.

La ședința Comitetului Executiv a 
participat, de asemenea. N. Faddeev, 
secretarul C.A.E.R.

Ședința a fost prezidată de G. 
Weiss, reprezentantul R. D. Ger
mane.

Comitetul Executiv al C.A.E.R. «I 
relevat cu satisfacție rezultatele 
Conferinței pentru securitate și co
operare în Europa și a subliniat că 
principiile proclamate la această 
conferință șl înțelegerile consfințite 
în Actul final al conferinței creează 
premise favorabile pentru lărgirea 
în continuare a colaborării fructuoa
se între statele europene în diferite 
domenii ale economiei, științei, teh
nicii, protecției mediului înconjură
tor.

Pornind de Ia faptul că țările 
membre ale C.A.E.R. sînt gata să ur
meze cursul unei largi colaborări in
ternaționale, Consiliul de Ajutor E- 
conomic Reciproc este ferm hotărît 
să-și aducă, în cadrul competențelor 
sale, contribuția la realizarea prin
cipiilor și prevederilor respective, 
care și-au găsit reflectare în capito
lul „Colaborarea în domeniul eco
nomiei, științei, tehnicii și mediului 
înconjurător" al Actului final al con
ferinței, folosind pentru aceasta co
laborarea activă a C.A.E.R. cu C.E.E., 
O.N.U., UNESCO și alte organizații 
internaționale.

Comitetul Executiv a examinat și 
adoptat propunerile Comisiei perma
nente C.A.E.R. pentru construcții da 
mașini cu privire la direcțiile princi
pale ale activității acesteia pe pe
rioada 1976—1980, care prevede ela
borarea și înfăptuirea de acțiuni din 
Programul complex în unele ramuri 
ale construcțiilor de mașini și tipuri 
de producții, în conformitate cu ho- 
tărîrea celei de-a 29-a sesiuni. Con
ținutul principal al activității comi
siei II vor constitui analizele, prog
nozele și coordonarea planurilor de 
dezvoltare a celor mai importante 
ramuri ale construcțiilor de mașini 
si tipuri de producții, specializarea și 
cooperarea multilaterală internațio
nală în producție, standardizarea si 
coordonarea cercetărilor științifice si 
tehnice, creșterea eficientei multila
terale. în scopul unei mai depline sa
tisfaceri a necesarului tuturor ramu
rilor economiilor naționale ale țărilor

★
Miercuri seara, tovarășul Mihal 

Marinescu, viceprim-ministru al gu
vernului, președintele Comitetului de 
Stat al Planificării, a părăsit Moscova.

La plecare, pe aeroportul Șereme- 
tievo a fost condus de N. Faddeev, 
secretarul C.A.E.R.

A fost prezent Gheorghe Badrus, 
ambasadorul României la Moscova, șl 
membrii ambasadei.

membre ale C.A.E.R. cu tipuri mo
derne de produse ale construcțiilor 
de mașini.

La ședința Comitetului Executiv a 
fost examinat raportul Comisiei per
manente C.A.E.R. pentru industria 
ușoară privind stadiul realizării ho- 
tărîrilor sesiunii consiliului, adopta
te la cea de-a 27-a ședință, privind 
solutionarea principalelor probleme 
ale colaborării țărilor membre ale 
C.A.E.R. în acest domeniu.

Comitetul Executiv a relevat că, 
în perioada 1973—1975. comisia și-a 
concentrat activitatea asupra înde
plinirii Programului complex si a 
hotărîrilor sesiunii consiliului, adop
tate la ședințele a 27-a și a 28-a.

în industria ușoară a țărilor mem
bre ale C.A.E.R. au avut loc schim
bări structurale însemnate legate de 
folosirea unei tehnici si tehnologii 
mai eficiente și, de asemenea, creș
terea însemnată a ponderii materiilor 
prime chimice prelucrate.

Comitetul Executiv a trasat sarci
nă comisiei să continue activitatea 
sa cu privire Ia adîncirea colaborării 
îndreptate spre satisfacerea mai de
plină a cerințelor populației în măr
furi de larg consum, folosirea mai 
deplină și reconstruirea capacităților 
existente ale întreprinderilor textile, 
de confecții, încălțăminte-pielărie, 
mobilă și poligrafice, utilizarea mai 
bună a materiilor prime chimice șî 
naturale. S-a recomandat să se ela
boreze propuneri privind organizarea 
producției la o serie de bunuri de 
consum, pe baza specializării și co
operării în producție, în scopul sa
tisfacerii în mai mare măsură a ne
cesităților populației.

Comitetul Executiv a examinat 
raportul privind activitatea organi
zației de colaborare în siderurgie 
„Intermetal". S-a relevat că în cei 
10 ani de activitate, „Intermetal" a 
desfășurat o activitate importantă 
privind dezvoltarea colaborării eco
nomice între țările membre ale „In- 
termetal". Schimbul anual de produ
se siderurgice, peste contingentele co
merciale, a atins aproximativ 3 mi
lioane tone.

Hotărîrile adoptate de Comitetul 
Executiv cu privire la raportul orga
nizației de colaborare în siderurgie 
sînt îndreptate spre adîncirea In 
continuare și perfecționarea colabo
rării în domeniul schimburilor de 
produse siderurgice între țările 
membre ale „Intermetal", la care 
participă și întreprinderea de stat 
pentru comerț exterior „Metalim- 
portexport" din România și Uniunea 
uzinelor metalurgice din R.S.F. Iu
goslavia.

Comitetul Executiv a adoptat di
recțiile de perspectivă și temele din 
domeniul standardizării ale organelor 
C.A.E.R. și organizațiilor internațio
nale ale țărilor membre ale C.A.E.R. 
pe anii 1976—1980.

Comitetul Executiv a adoptat ho- 
tărîrea privind extinderea colaborării 
Republicii Socialiste Federative Iugo
slavia în cadrul C.A.E.R. asupra do
meniului agriculturii.

în timpul ședinței Comitetului Exe
cutiv, reprezentanții împuterniciți ai 
țărilor membre ale C.A.E.R. și R.S.F.I. 
au semnat Protocolul privind ade
rarea Iugoslaviei la organizația inter
națională de colaborare economică și 
tehnico-științifică în domeniul indus
triei electrotehnice „Interelectro", 
creată de țările interesate membre 
ale C.A.E.R. în anul 1973.

Ședința Comitetului Executiv s-a 
desfășurat într-o atmosferă de priete
nie și înțelegere reciprocă.

★

La sosirea la București, pe aero
port. au venit în întîmpinare tova
rășul Emilian Dobrescu, prim-vice- 
președinte al Comitetului de Stat «1 
Planificării, alte persoane oficiale.

A fost de față N. V. Maslenikov, 
ministru consilier la Ambasada U- 
niunii Sovietice la București.

ORIENTUL APROPIAT
BEIRUT 15 (Agerpres). — Inci

dentele violente care au reizbucnit, 
în noaptea de 14/15 octombrie, în 
cartierul estic al capitalei libaneze 
între formațiunile rivale, în cursul 
cărora combatanții au ■ utilizat ra
chete, artileria grea și mortiere, s-au 
extins, miercuri dimineața, și în alte 
zone ale Beirutului — relatează a- 
gențiile de presă. Și-au pierdut via
ța 21 de persoane, iar alte 45 au fost 
rănite. Numeroase sectoare din par
tea de nord-est a orașului — a anun
țat postul de radio Beirut — au fost 
declarate zone de insecuritate.

Agenția Reuter relatează că 
miercuri dimineața luptele s-au ex
tins pînă în centrul Beirutului, unde 
forțele de securitate au împiedicat 
pe combatanți să ia poziție de lup
tă și să ridice baricade.

Din Beirut, corespondentul agenției

agențiile de presă transmit:
miercuri de ministrul apărării al I- 
taliei, Arnaldo Forlani. La întîlnire, 
care s-a desfășurat într-o atmosferă 
prietenească, au luat parte general 
de brigadă Mario Di Palma, atașatul 
militar, aero și naval al Italiei la 
București, și lt. col. Marian Popa, a- 
tașatul militar, aero și naval al 
României la Roma. A fost prezent 
ambasadorul României Ia Roma, Ia- 
cob Ion aș cu.

Ministerul Petrolului al 
R. fi. Libiene a interzls compa
niei petroliere americane „Occiden
tal Libya Ltd", care operează pe te
ritoriul acestei țări, orice vinzare de 
petrol libian. într-un comunicat dat 
publicității la Tripoli se arată că 
Libia a fost obligată să ia măsura 
respectivă ca urmare a faptului că 
firma americană a refuzat să plă
tească sumele pe care le datorează

statului libian. De acum înainte 
clienții acestei firme vor trebui să se 
adreseze direct Organismului națio
nal al petrolului din Libia, care este 
gata să continue exportul petrolului 
și a derivatelor sale.

Comitetul egipteano—a- 
meilcan reunit 13 cairo în pre
zența reprezentanților cercurilor eco
nomice și financiare din Egipt și 
S.U.A., a examinat evoluția relațiilor 
economice dintre cele două țări, po
sibilitățile dezvoltării colaborării eco
nomice reciproc avantajoase, căile de 
stimulare a investițiilor americane 
pentru realizarea unor proiecte de 
dezvoltare economică în Egipt și alte 
probleme de interes comun.

Naționalizare, parlamentul 
Republicii Sri Lanka a adoptat, în 
unanimitate, proiectul guvernamental

de lege privind naționalizarea tutu
ror plantațiilor de ceai și de cauciuc 
din țară. Ministrul pentru adminis
trarea pămîntului, Hector Hobbeadu- 
me, a calificat actul naționalizării 
plantațiilor drept „un eveniment is
toric" în viata economică a tării. 
Odată cu noile măsuri se trece la 
aplicarea celei de-a doua etape a 
Legii pentru reforma agrară din Sri 
Lanka.

Convorbiri cehoslova- 
co—libiene. La TriPoli au avut 
loc convorbiri între primul ministru 
al Libiei, Abdel Ahmed Salam Jal- 
loud, și Lubomir Strougal, președin
tele Guvernului federal al R. S. Ce
hoslovace. S-a constatat, cu acest 
prilej, progresul realizat în dezvol
tarea relațiilor bilaterale.

Protocol româno-maro- 
Cail. Ahmecî Cherkaoui, secretar de 

stat la Ministerul Afacerilor Externe 
al Marocului, l-a primit pe Vasile 
Potop, directorul general al Radiote- 
leViziunii române. La sediul Radio- 
televiziunii marocane a fost semnat 
un protocol privind dezvoltarea rela
țiilor româno-marocane în domeniul 
radioteleviziunii.

Departamentul american 
al Comerțului a Publicat un ra
port în care enumeră avantajele pe 
care le-ar putea avea, pentru ambele 
state, reluarea relațiilor comerciale 
între S U.A. și Cuba. Raportul re
levă că, în 1974, comerțul exterior al 
Cubei a sporit considerabil, atingînd 
5,2 miliarde dolari, la aceasta contri
buind schimburile cu celelalte țări 
occidentale, care au crescut de la 667 
milioane dolari în 1973, la 1,5 mi
liarde dolari în 1974.

M.E.N. transmite că membrii Comi
tetului pentru reconciliere națională 
examinează în prezent memorandu
mul Organizației pentru Eliberarea 
Palestinei (O.E.P.) în care este expus 
punctul de vedere al O.E.P. asupra 
situației actuale din Liban si în care 
rezistenta palestineană se angajează 
să respecte integral acordurile inter
venite între organizațiile oalestinene 
staționate ne teritoriul Libanului (i 
guvernul de la Beirut.

CAIRO — La Cairo au început lu
crurile reuniunii speciale a Consiliu
lui ministerial al Ligii Arabe, con
vocată pentru a examina situația din 
Liban. Reprezentanții Siriei. Libiei 
si Organizației pentru Eliberarea Pa
lestinei nu participă la reuniune.

DAMASC 15 (Agerpres). — Un 
purtător de cuvînt militar sirian a 
declarat că forțele israeliene din 
Golan au lansat, marți, un atac, 
deschizînd focul asupra a doi cetă
țeni sirieni — un bărbat și o femeie 
— în timp ce aceștia își lucrau ogo
rul în zona-tampon. Purtătorul de 
cuvînt sirian a precizat că cei doi 
cetățeni au fost uciși.

TEL AVIV 15 (Agerpres). — Un 
comunicat al armatei israeliene in
formează că, marți, o patrulă israe- 
liană a ucis doi agricultori sirieni 
în regiunea Golan. Comunicatul a- 
firmă că aceștia au pătruns pe te
ritoriul ocupat de Israel Ia nord de 
Kuneitra și au ignorat somația de a 
se retrage.

MOSCOVA 15 (Agerpres). — Agen
ția T.A.S.S. anunță că Andrei Gro- 
miko, ministrul afacerilor externe al 
Uniunii Sovietice, și Andrei Greci- 
ko, ministrul apărării al U.R.S.S., au 
avut, miercuri, la Moscova, convor
biri cu Abdel Halim Khaddam, vi
cepremier și ministru al afacerilor 
externe al Siriei, și ministrul apă
rării, Moustapha Tlass. asupra unor 
probleme ale extinderii cooperării 
dintre Uniunea Sovietică și Siria, 
precum și reglementării situației din 
Orientul Apropiat.

In aceeași zi, precizează T.A.S.S., 
miniștrii sirieni au părăsit Moscova, 
plecînd spre patrie.
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