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Sentimentele de stimă și simpatie reciprocă, solidaritatea poporului român cu lupta poporului

portughez pentru consolidarea procesului revoluționar, dorința comună de u extinde conlucrarea

pe multiple planuri in spiritul Tratatului de prietenie și cooperare, semnat la București,

0 sarcină urgentă in pregătirea producției anului viitor

PERFECTAREA
CONIRACTHOR ECONOMICE

definesc ambianța cordială in care a început ieri

VIZITA PREȘEDINTELUI

în contextul pregătirilor pentru producția anului viitor — primul an din noul cincinal — o sarcină de primă importanță și urgentă este încheierea tuturor contractelor economice. De aceasta depind, în mod hotărîtor. asigurarea bazei materiale a realizării planului în fiecare întreprindere, pe fiecare șantier, soluționarea din timp a altor probleme de ordin tehnic și organizatoric, pentru ca, din primele zile ale viitorului an, activitatea economică să se desfășoare în condiții de ordine deplină și strictă disciplină, în mod ritmic și la nivelul sarcinilor prevăzute.O primă problemă care se ridică este următoarea : întrucît uri volum important de repartiții a fost emis în ultimul timp, întreprinderile se află într-up „vîrf“ de activitate în ce privește transmiterea comenzilor la furnizori. De aceea, centralele și ministerele trebuie să sprijine în mod direct întreprinderile pentru scurtarea ciclului de emitere a comenzilor și încheiere a contractelor, pentru elucidarea cu operativitate a tuturor aspectelor neclarificate. Subliniem aceasta, deoarece, in anumite cazuri, unii beneficiari își reconsideră acum, după ce au primit repartițiile, solicitările inițiale. Cadrele de răs

pundere șl specialiștii din ministerele și centralele de resort, reprezentanții coordonatorilor de balanță și ai organelor de sinteză au obligația să soluționeze în mod nemijlocit și operativ, prin măsuri practice, eficiente, problemele legate de contractare, să rezolve imediat toate neînțelegerile precontractua- le, să exercite un control riguros asupra conținutului fiecărui contract economic ce urmează a fi încheiat.Important este, totodată, să fie clarificate de urgență unele probleme ce împiedică emiterea integrală a repartițiilor. Bunăoară, la anumite sortimente de metal, cum sînt profilele și tablele, lucrările de elaborare a programelor de fabricație sînt încă în curs de desfășurare și din cauză că specificațiile au fost transmise cu întirziere de către beneficiari și, îndeosebi, de unități constructoare de mașini și organizații de construcții-montaj. Deoarece timpul este înaintat, pentru contractarea cu operativitate a acestor materiale și produse este deosebit de importantă realizarea unor contacte directe între specialiști și cadre de conducere din par-
(Continuare în pag. a Il-a)

NICOLAE CEAUȘESCUî PORTUGALIA
Plecarea din CapitalăPreședintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, au plecat, marți dimineață, într-o vizită de prietenie în Republica Portugheză, la invitația președintelui Francisco da Costa Gomes și a doamnei Maria Estela da Costa Gomes.Șeful statului român este însoțit de Emil Drăgănescu, viceprim-mi- nistru al guvernului. Ștefan Andrei, membru supleant al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., George Macovescu, ministrul afacerilor externe, general-colonel Ion Coman, prim-adjunct al ministrului apărării naționale și șef al Marelui Stat Major, Constantin Stanciu, adjunct al ministrului comerțului exterior și cooperării economice internaționale, de consilieri.Tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu au fost conduși la plecare de tovarășii Ștefan Voitec, Emil Bobu, Cornel Burtică, Lina Ciobanu, Janos Fazekas. Petre Lupu, Paul Niculescu, Gheor- ghe Oprea, Gheorghe Pană, Ion Pă- țan. Dumitru Popescu, Gheorghe Rădulescu, Leonte Răutu, Iosif Uglar, Ilie Verdeț, Iosif Banc. Mihai Dalea, Mihai Gere, Nicolae Giosan, Ion Ioniță, Vasile Patilineț, Ion Ursu. Tovarășii din conducerea de partid și de stat au venit împreună cu soțiile.Erau prezenți membri ai C.C. al P.C.R., ai Consiliului de Stat și ai

guvernului, conducători de instituții centrale și organizații obștești, generali.A fost de față însărcinatul cu a- faceri ad-interim al Republicii Portugheze la București, Luis Quartin. Erau, de asemenea, prezenți șefi ai misiunilor diplomatice acreditați in țara noastră.Ceremonia plecării a avut loc Ia aeroportul Otopeni, pe frontispiciul căruia se afla portretul tovarășului Nicolae Ceaușescu, încadrat de drapelele partidului și statului. Pe mari pancarte erau înscrise urările: „Trăiască Partidul Comunist Român, în frunte cu secretarul său general !“, „Trăiască pacea și colaborarea între toate popoarele lumii !“.Numeroși bucureșteni au venit să salute cu căldură pe tovarășul Nicolae Ceaușescu și pe. tovarășa Elena Ceaușescu, să le adreseze succes deplin în vizita ce o întreprind în Republica Portugheză. Cu această urare de succes exprimată din inimă, cu profunde sentimente de dragoste și prețuire, cetățenii Capitalei, întreaga noastră națiune însoțesc pe președintele Nicolae Ceaușescu în noua misiune de pace și prietenie, înțelegere și colaborare între popoare. Făcîndu-se ecoul a- cestor gînduri și simțăminte, mulțimea aflată pe aeroport scandează cu însuflețire: „Ceaușescu — P.C.R.!“, „Ceaușescu și poporul !“.Avionul prezidențial a decolat la ora 8,40. Imagine de la sosirea la Lisabona: președinții Nicolae Ceaușescu și Francisco da Costa Gomes

Primire solemnă, deosebit de călduroasă 
pe aeroportul Portela

Vizită protocolară

Județul Caraș-Severin 
a îndeplinit planul cincinal 

Telegrama adresată C. C. al P. C. R., tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, de comitetul județean de partidExprimîndu-se sentimentele de recunoștință față de partid ale oamenilor muncii români, germani, sîrbi și de alte naționalități din județul Caraș-Severin, în telegramă se arată că aceștia, raportează îndeplinirea la 28 octombrie a.c. a planului producției globale industriale pe întreg cincinalul 1971—1975.Muncind în continuare cu entuziasm sub conducerea organizației județene de partid pentru înfăptuirea Programului P.C.R. de edificare a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a României spre comunism. muncitorii, inginerii, tehnicienii din întreprinderile județului vor realiza pînă la finele anului, depășind prevederile cincinalului, o producție industrială de 2 miliarde lei. Acest spor de producție — se arată în telegramă — va fi realizat integral pe seama creșterii productivității muncii și se va concretiza in importante produse livrate suplimentar economiei naționale, pentru piața internă și pentru export.în același timp au fost înregistrate însemnate Rezultate iri ridicarea nivelului de viață și a condițiilor de muncă ale oamenilor. în perioada

1971—1975 au fost construite 9 000 apartamente, cămine muncitorești cu 11 mii locuri, școli, creșe, alte obiective social-culturale.în aceste momente de bilanț, oamenii muncii din județul nostru își ..exprimă cele mai alese sentimente de dragoste față de dumneavoastră, mult iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, conștient! de faptul că succesele pe care le-am obținut reprezintă materializarea sprijinului permanent, a prețioaselor dumneavoastră indicații cu ocazia vizitelor efectuate în județ în anii 1971 și 1975. Sîntem hotărîți ca în cincinalul viitor să'contribuim și mai mult, prin rezultatele muncii noastre, la progresul necontenit al patriei noastre socialiste. Obținerea în anul 1980 a unei producții globale industriale de două ori mai mare față de anul 1975 necesită din partea noastră, a tuturor, eforturi susținute pentru valorificarea superioară a potențialului tehnic și uman, pentru creșterea eficienței economice. Pregătirile-efectuate din timp pentru începerea In bune condiții a activității productive in etapa următoare dau certitudinea că vom îndeplini cu succes aceste sarcini.
DIN CODUL PRINCIPIILOR ȘI NORMELOR^ 

MUNCII ȘI VIEȚII COMUNIȘTILOR,
ALE ETICII ȘI ECHITĂȚII SOCIALISTE

Ora 12,30 — ora Lisabonei. După un zbor de 5 ore, aeronava prezidențială română, arborînd stegu- lete cu culorile României și Portugaliei. aterizează pe aeroportul internațional Portela. pavoazat cu drapelele de stat ale celor două țări. Aici se află, in așteptarea oaspeților români, președintele Republicii Portugheze, general Francisco da Costa Gomes, doamna Maria Estela da Costa Gomes, primul ministru, a- miral Jose Pinheiro de Azevedo, împreună cu soția, doamna Maria Susana de Azevedo, ministrul de externe, Ernesto Melo Antunes. Sînt prezenți membrii Consiliului Revoluției, membrii guvernului și secretari de stat, alte înalte oficialități civile și militare. Sînt de fată, de asemenea, Alvaro Cunhal, secretar general al Partidului Comunist Portughez, alte personalități politice din Portugalia.Sînt prezenți Marin Iliescu, ambasadorul României la Lisabona. Antonio Luis de Magalhaes de Abreu Novais Machado, ambasadorul Portugaliei la București, șefi de misiuni diplomatice acreditați la Lisabona.La coborîrea din avion a președintelui Republicii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu. sînt trase, in semn de salut. 21 de salve de artilerie.La scara avionului, președintele Nicolae Ceaușescu este îmbrățișat cu căldură de președintele Francisco da Costa Gomes. Cei doi șefi de stat își string îndelung mîinile. exprimîn-

du-și bucuria șl satisfacția de a se revedea, de astă-dată pe pămîntul ospitalier al Portugaliei. în același timp, doamna Maria Estela da Costa Gomes o îmbrățișează cu prietenie și cordialitate pe tovarășa Elena Ceaușescu. Oaspeților români li se oferă frumoase buchete de flori.Se intonează imnurile de stat ale României și Portugaliei, după care cei doi șefi de stat trec în revistă garda de onoare. în ținută de paradă, aliniată pe aeroport. Șefului statului român și tovarășei Elena Ceaușescu le sînt prezentate persoanele oficiale portugheze, precum și șefii misiunilor diplomatice veniti in întîmoinare la aeroport.La rîndul său, președintele Nicolae Ceaușescu prezintă distinselor gazde persoanele oficiale române care îl însoțesc în vizita de prietenie în Portugalia.Cei doi șefi de stat iau apoi loc pe podiumul special amenajat, de unde primesc defilarea gărzii de onoare.După încheierea ceremoniei oficiale de la aeroport, președintele Nicolae Ceaușescu și președintele Francisco da Costa Gomes, tovarășa Elena. Ceaușescu și doamna Maria Estela da Costa Gomes iau loc în mașini, fiind aclamați cu căldură de un mare număr de cetățeni ai capitalei portugheze, care își exprimă astfel deosebita bucurie de a-1 avea ca oaspete ne șeful statului român, a cărui activitate neobosită.

pusă în slujba păci!, prieteniei, înțelegerii și colaborării intre popoare, este bine cunoscută și prețuită și în Portugalia.Coloana oficială, escortată de o gardă de motocicliști, se îndreaptă spre palatul Queluz, reședința rezervată înalților oaspeți români. Sînt străbătute mari artere ale frumoasei capitale de pe malurile fluviului Te- jo, scăldată, în aceste zile de toamnă mediteraneană, de razele mingî- ietoare ale soarelui. Coloana de mașini se înscrie pe Avenida da Liber- dade, cea mai largă și mai frumoasă arteră a Lisabonei, flancată de numeroase edificii reprezentînd o varietate de stiluri, care vorbesc nu numai despre vîrsta sa multiseculară, ci și despre gustul și rafinamentul arhitecților și constructorilor din diferite perioade istorice.Deși orașul, care numără în prezent peste un milion de locuitori, este împărțit în două mari părți — Baixa, orașul vechi, și Noua Lisabona — el înfățișează privirii o imagine plăcută, unitară. Un farmec a- parte îl oferă amplasarea clădirilor pe pantele celor șapte coline.La sosirea la palatul Queluz — construcție neoclasică din secolul XVIII, unul din cele mai frumoase palate din Portugalia — unde sînt arborate drapelele naționale ale României și Portugaliei, cei doi președinți sînt salutați de oficialitățile locale. O gardă militară prezintă onorul.

Marți după-amiază, președintele Republicii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu, și tovarășă Elena Ceaușescu au făcut o vizită protocolară, la palatul prezidențial Belem, președintelui Rfepublicii Portugheze, generalul Francisco da Costa Gomes, și doamnei Maria Estela da Costa Gomes.La intrarea în palat, o gardă militară, în uniformă de gală, a prezentat onorul. Au fost intonate imnurile de stat ale României și Portugaliei.

în timpul întrevederii, care a avut loc în „salonul verde" — unul dintre cele mai frumoase din palatul Belem — s-a exprimat deosebita satisfacție pentru această nouă întîlnire dintre cei doi șefi de stat, precum și convingerea că vizita înalților oaspeți români în Portugalia va contribui la dezvoltarea relațiilor de prietenie și colaborare dintre cele două țări și popoare.întrevederea s-a desfășurat într-o ambianță cordială, de caldă prietenie.

26. Comuniștii au datoria politică și morală de a 
lupta împotriva teoriilor idealiste, a prejudecăților mis
tice, a superstițiilor, a oricăror manifestări de obscu
rantism. Ei trebuie să acționeze pentru înțelegerea 
științifică de către mase a fenomenelor naturii și so
cietății, pentru înarmarea temeinică a oamenilor mun
cii cu concepția materialist-dialectică despre lume și 
viață.

Tn pagina a IV-a a ziarului, comentariul 
nostru : „Conștiința socialistă rodește pe te
renul gîndirii materialist-științifice".

începerea convorbirilor oficialeLa palatul prezidențial Belem a avut loc, marți după-amiază. prima rundă de convorbiri oficiale intre președintele Republicii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu, și președintele Republicii Portugheze, general Francisco da Costa Gomes.La convorbiri au participat din partea română tovarășii Emil Drăgănescu, viceprim-ministru al guvernului, Ștefan Andrei, membru supleant al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R.. George Macovescu, ministrul afacerilor externe, general-colonel Ion Coman, prim-adjunct al ministrului apărării naționale și șef al Marelui Stat Major, Nicolae Doicaru. consilier al președintelui republicii. Constantin Stanciu, adjunct al ministrului comerțului exterior și cooperării economice internaționale, Iuliu Do- broiu, director în M.A.E., și Marin Iliescu, ambasadorul României la 
Lisabona.

Din partea portugheză au participat Ernesto Melo Antunes, ministrul afacerilor externe, Jose Medeiros Ferreira, secretar de stat la Ministerul Afacerilor Externe, Thomas Andres- sen, secretarul general al M.A.E., Antonio Caldas, șeful de cabinet al Președinției Republicii, Magalhaes Cruz, directorul general pentru problemele politice din M.A.E., Silva Marques, adjunctul directorului general pentru problemele economice al M.A.E., și Antonio Luis de Magalhaes de Abreu Novais Machado, ambasadorul Portugaliei la București.în cadrul convorbirilor, ambele părți și-au exprimat satisfacția față de evoluția pozitivă a relațiilor ro- mâno-portugheze, precum și dorința de a dezvolta aceste relații pe multiple planuri, de a promova o mai mare apropiere între România șl Portugalia, pe baza acordurilor și înțelegerilor existente, menite să așeze

pe temelii trainice relațiile de prietenie și colaborare dintre cele două țări în domeniile politic, economic, tehni- co-științific, cultural și în alte domenii de activitate, spre binele celor două popoare, al cauzei păcii și cooperării in Europa și în lume.Președinții Nicolae Ceaușescu șl Francisco da Costa Gomes au examinat, de asemenea, unele probleme actuale ale vieții internaționale, dînd expresie hotăririi celor două țări și popoare de a desfășura o conlucrare activă pe plan mondial pentru statornicirea unui climat de destindere, pace și securitate în lume, pentru democratizarea relațiilor dintre state, pentru instaurarea unei noi ordini politice și economice internaționale, care să ducă la edificarea unei lumi mai bune și mai drepte.Convorbirile oficiale s-au desfășurat într-o atmosferă cordială, de deplină Înțelegere și stimă reciprocă. in timpul convorbirilor oficiale
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OXIGENUL INIȚIATIVELOR MUNCITOREȘTI
Pentru început, o scurtă fișă „biografică" a uneia din cele peste 60 de initiative muncitorești aplicate în ultimii ani în întreprinderile Capitalei. „Reducerea efortului valutar și sporirea exportului — norme aie conduitei noastre profesionale" este denumirea inițiativei. Ea a fost declanșată în urmă cu trei ani de către organizația de partid din sectorul III montaj și însușită de toate sectoarele și atelierele de la întreprinderea de utilaje și piese de schimb aparținînd Ministerului Economiei Forestiere și Materialelor de Construcții. Dintre obiectivele urmărite amintim : asimilarea. într-o durată redusă față de graficele coordonatoare, de utilaje și piese de schimb procurate din import ; realizarea prin autodotare a unor mașini și instalații de înaltă tehnicitate : diminuarea cheltuielilor și asigurarea fiabilității produselor asimilate, astfel ca acestea să fie cel puțin la nivelul modelului de referință. Consemnăm lapidar că în unitate au fost asimilate, realizate și livrate beneficiarilor 125 tipuri de utilaje noi (intre acestea, linia automată de tăiat și transportat cărămizi omologată la Zalău, instalată și la întreprinderile din Vaslui, Doicești, Odo- bești ; utilajele pentru linia tă de fasonat panouri de ca și pentru noua linie de turi și fibre de sticlă din etc.). 13 mărci de oteluri înalt aliate, 26 de instalații și utilaje create prin autodotare, o gamă variată de piese de schimb. Eficienta economică a acțiunii — reducerea importului. substanțiale economii de fonduri valutare.Sînt cifre statistice, dar ele ilustrează seriozitatea și perseverenta cu care organizația de partid din întreprindere a urmărit finalizarea inițiativei, sugerează conținutul și orientarea muncii organizatorice și politico-educative menite să determine reușita acțiunii. în adunările generale ale organizațiilor de partid și în ședințele grupelor sindicale, in activitatea de zi cu zi^a agitatorilor, în formele variate și atractive ale1 agitației vizuale, in simpozioane, consfătuiri, prin cabinetul de științe sociale și propaganda tehnico-econo- mică, adică printr-un larg evantai de forme și mijloace ale muncii politice, atenția și preocuparea întregului colectiv au fost îndreptate spre însușirea obiectivelor stabilite și spre înfăptuirea lor la fiecare loc de muncă.Pentru cunoașterea la sursă a a- cestei inițiative, a modului cum organizația de partid a susținut-o, a fost binevenită organizarea recentă, Ia această întreprindere, a unei consfătuiri, de către secția de propagandă a comitetului municipal de partid. Se poate spune că a fost bine ales nu numai locul de desfășurare. ci și momentul unei asemenea consfătuiri. Preocupate de încheierea actualului an economic cu rezultate cît mai bune, ca și de pregătirea producției anului viitor, și avînd în față obiectivele calitativ superioare aie „cincinalului revoluției tehni- co-științifice“ (cînd industria Capitalei va trebui să asimileze nu mai pu(in de 35 000 de tehnologii și produse ndi și modernizate — ca să ne referim efoar la un aspect al problemei) oolectivele de întreprinderi iși reevaluează de pe acum — în vederea vita tea desfl.,___ _— _______carea eficienței inițiativelor. în acest context, consfătuirea a permis atit trecerea în revistă a experienței și realizărilor în această privință, cît și identificarea neîmpllnirilor care au făcut ca nu peste tot efectul unor inițiative să fie cel scontat.Una din concluziile principale desprinse se referă la necesitatea definirii exacte a scopului urmărit, mijloacelor de popularizare și de asigurare a finalității inițiativelor, fie ele mai vechi sau mai noi. pe primul plan punîndu-se întotdeauna eficienta acestora. A fost combătută, pe bună dreptate, tendința unor organizații de partid, de sindicat și tete ale oamenilor muncii de

automa- mobilă. împîsli- Berceni

Cum sprijină și cum urmăresc 
organizațiile de partid eficiența inițiativelor

in întrecerea socialistă ?

porta că aplică un număr mare de inițiative, dar care nu urmăresc permanent rezultatele concrete cu ' care se pot solda fiecare din ele.De aici, o altă observație judicioasă : trecerea la aplicarea inițiativelor nu trebuie să aibă loc la în- tîmpiare. mecanic, oriunde si orieind, luîndu-se drept criteriu... rezonanța denumirii inițiativelor. Experiența demonstrează că cele mai bune rezultate dau acelt inițiative care vizează sarcinile majore, determinante, specifice ale fiecărui colectiv de muncă, pornesc de la situația existentă și cerințele reale ale perfecționării activității. Se întîlnesc încă situații — s-a arătat în consfătuire — cind în anumite întreprinderi, deși „problema problemelor" o reprezintă îmbunătățirea calității produselor sau

comitetului de partid din întreprindere — colectivul central pe uzină și colectivele similare din secții, de prieteni ai noului angajat, n-au mai manifestat aceeași grijă pentru aplicarea inițiativei, iar unele dintre cadrele de conducere au inceput să considere că munca cu omul o pot face prin suplinitori, fluctuația în rindul noilor angajați manifestă tendințe de creștere.Aplicarea în continuare si generalizarea și în alte întreprinderi a acestei inițiative ca și a 'altora, intre care „Brigada de producție și educație" de la întreprinderea de utilaj chimic „Grivița roșie". „Controlul și autocontrolul muncitoresc" de la întreprinderea de încălțăminte „Flacăra roșie" ș.a., care vizează munca de educare, de formare profesională si

Secția cazangerie grea de la întreprinderea de utilai chimic „Grivița roșie", 
unde a apârut și s-a generalizat inițiativa „Brigada de producție și edu
cație". Aici, in „focul" activității lor cotidiene, se formează muncitori cu o 

conștiință înaintată, cu o atitudine nouă față de muncă și viațăFoto : E. Dichiseanureducerea consumurilor de materiale și materii prime, inițiativele aplicate in loc să abordeze frontal asemenea aspecte de stringentă actualitate. parcă le ocolesc pentru că sînt mai... dificile. La întreprinderea de cabluri și materiale electroizolante, bunăoară, deși de multă vreme se aplică inițiativa „Fiecare inginer, maistru și muncitor de inaltă calificare să rezolve o problemă tehnică, în afara sarcinilor ce-i revin, echivalentă cu cel puțin retribuția anuală", în trei trimestre din acest an cheltuielile materiale de producție au fost depășite. Cu toate că inițiativa a fost îmbrățișată de 400 din cadrele de bază din întreprindere și s-a soldat cu importante economii, atenția generală ar fi trebuit mai . mult concentrată spre aspecțgle; de- . licitare ale activității, pentru la le redresa.reevaiueaza oe pe acun. O. inițiativă iși dovedește pe deplin

comi- a ra-

adică Ia jumătatea drumului, ci cînd obiectivele sale sînt duse pină la capăt. Au fost amintite numele unor initiative primite cu interes la Început, urmărite o perioadă de timp, dar care n-au tost susținute întotdeauna -u aceeași .-iguare. Așa este cazul inițiativei .Prietenii noului angajat", pornită la întreprinderea . „Semănătoarea". Date statistice arată că în primii Joi mi Ie Ia aplicare a crescut simțitor stabilitatea forței de muncă, și ceea ,e jste deosebit de important, iei mai multi dintre noii angajați au reușit jă se integreze rapid în formațiile .Je lucru, să-și ridice nivelul de pregătire profesională. De cînd însă — așa cum spunea în mod autocritic secretarul

morală îndeosebi a tinerilor se impune cu atit mai mult cu cît in anii actualului cincinal, în urma unei acțiuni de amploare pentru pregătirea forței de muncă, în industria Capitalei au fost încadrați peste 150 000 de muncitori. De asemenea, prin măsurile luate pentru combaterea fenomenelor de parazitism social, numeroși tineri, apți pentru muncă, au fost îndrumați să se integreze în activitatea productivă, utilă lor și societății. întrucît este vorba de un proces continuu, neîntrerupt, nici inițiativele nu se pot desfășura sporadic ; orice pauză sau slăbire a preocupării în acest sens diminuează forța inițiativei, îi împrumută izul dăunător al formalismului.Desigur, sînt inițiative și inițiative ; unele se potrivesc pentru, un domeniu mai restrîns pentru ’rin sector anume sau pentru o perioadă determinată, iar altele au c sferi de apli- fȘ cabilîtate urna, largă.din urmă s-a impur atanțrei I mul timp, inițiativa „Dir deșeuri produse noi", i lizare comitetula constituit, pe lingă colective anu- , me desemnate în întreprinderi ș! sectoare, grupe cuprinzînd circa 600 de specialiști din unităti de cercetare și din institute de Invătămînt superior. care să studieze și să elaboreze tehnologii pentru valorificarea a 74 tipuri de deșeuri industriale provenite din aproape 150 de întreprinderi : se estimează că numai pe a- ceastă cale, anul acesta vor fi realizate oroduse a căror valoare se va ridica ’a circa 500 milioane lei.Pe bună dreptate s-a apreciat că aplicarea pe scară largă, cu eficientă maximă, a unei

pentru a cărei genera- ul municipal de partid

asemenea initiative
ANCHETA

„SCINTEII" J

de mare Interes economic, ca si a celor care vizează modernizarea produselor. creșterea competitivității lor, sporirea exportului și reducerea eforturilor valutare, a costurilor de producție necesită o cît mai judicioasă coordonare a eforturilor, asigurarea unei conlucrări strînse intre cei care lucrează în producție și cercetare, in iiivătăminlul superior. Tocmai de aceea a fost binevenită propunerea făcută la consfătuire de a se stabili o legătură directă, itrînsă nu numai între conducerile diferitelor institute și întreprinderi, ci și între organizațiile de partid ale acestora, astfel ca problemele legate de promovarea și aplicarea inițiativelor amintite să fie urmărite cu perseverență și răspundere, deopotrivă, de către comuniștii din sfera producției și din institutele de cercetări și proiectări, din in- vățămîntul superior.O cerință a fost subliniată ca determinantă în amplificarea contribuției inițiativelor la îndeplinirea sarcinilor cu care se confruntă colectivele de oameni ai muncii : este vorba de necesitatea ca, prin perseverentă și fermitate, organizațiile de partid să creeze pretutindeni un climat propice aplicării și generalizării inițiativelor valoroase, a celor cunoscute sau care apar pe parcurs, să stabilească responsabilități clare comitetelor oamenilor muncii și celor de sindicat, organizațiilor U.T.C., pentru a asigura participarea Ia această acțiune a unor mase cît mai largi de oameni ai muncii și, pe de altă parte, urmărirea și popularizarea rezultatelor ce se obțin, să combată energic formalismul, tendințele de tergiversare, mentalitățile refractare promovării noului, astfel ca aplicarea inițiativelor înaintate să fie socotită o îndatorire politică, etică.
Constantin MORARU 
Dumitru TtRCOB

Succese remarcabile Perfectarea
ale siderurgiștilor gălăfenide piese deUzinași reparații siderurgice, importantă unitate a siderurgic de laDupă schimb o altă Combinatului Galați Fabrica de oxigen nr. 1, a raportat Îndeplinirea sarcinilor din actualul plan cincinal. Colectivul de aici s-a angajat să realizeze pină la finele anului, peste prevederile cincinalului, o cantitate de oxigen cu care se pot elabora 9 000 șarje de oțel lingou, precum și alte produse de mare utilitate pentru funcționarea diverselor sectoare ale combinatului.Trebuie remarcat și faptul că marele Combinat siderurgic de

la Galați și-a realizat sarcinile la export pentru întregul cincinal. Cît privește prevederilor de plan la zi, aici pot fi remarcate deosebite. în fruntea continuă să se afle uzinei cocsochimice.
îndeplinirea și rezultate întrecerii colectivul care a realizat circa 60 000 tone cocs metalurgic peste plan de la începutul anului și pină acum. Dintre laminoriști se evidențiază eforturila colectivului laminorului de benzi la rece, unde s-a înregistrat o producție suplimentară in jur de 20 000 tone tablă și bandă. (Dan Plăeșu).

EXISTĂ CONDIȚII CA ÎN 2-3 ZILE

SEMĂNA TUL GRIULUI SĂ SE ÎNCHEIE
PE TOATE SUPRAFEȚELE

Lucrările agricole de toamnă se apropie de sfîrșit. Pină luni 27 octombrie, potrivit datelor centralizate la ministerul de resort, porumbul a fost recoltat de pe 99 la sută din suprafețe, soia — 92 la sută, orezul — 96 la sută. Toate forțele din agricultură sînt concentrate la însă- mintarea griului, lucrare ce s-a executat pe 90 la sută din suprafețele planificate în cooperativele agricole și 84 la sută în întreprinderi agricole de stat. Au mai rămas de însămințat 275 000 ha. Există condiții ca ’ se încheie în 2—3 zile în toate unitățile agricole. Ce se- .’ ă răspunsuri din iudețul Sălaj, Vasluilucrările să întreprinde și Olt. tn acest scop 1 Iată
cooperativ* agri-Sălaj In 26 decole dir. județul Sălaj s-a însămințat întreaga suprafață de teren destinată culturii griului iar în altele lucrările se apropie de sfîrșit. Din ‘irecția agricolă ______ ____ jmîntate 30 580 cele 34 000 ha prevăzute a se cu griu. Suprafața rămasă _______mintată. pină la această dată se concentrează In citeva unităti agricole cooperatiste șf anume: Greaca — 140 hectare. Bădăcir. — 155 hectare. Sfă- raș — 153 hectare. Mesteșeni — 150 hectare, Samșud — Uf hectare. Zal- ha — 160 hectare, Leșmir — 110 hectare și Halmășd — 329 hectare. Cauzele acestei rămîneri în urmă sînt de ordin subiectiv. în timp ce cinci cooperative agricole din consiliul Intercooperatist Nușfalău au terminat semănatul griului, cea din Halmășd mai are de însămințat peste 300 hectare. Această situație sa dațoreste. în principal, faptului că aici nu s-a acționat energic in vederea eliberării

datele rezultă hi din cultiva neînsă-

terenului și. de aceea, arăturile nu au putut fi făcute la timp..în aceste condiții, comandamentul jtid6țeăf.'>lâ ălfeWlii măsuri ;siieciale. După cum ne-a informat ing. Vaier Mican, directorul direcției agricole, au fosv mutate un mare număr do tractoare din unitățile care au terminat de semănat în cele rămase in urmă, iar munca a fpst organizată în două schimburi. Noaptea se ară și se pregătește patul germinativ, iar ziua se însămintează. în sprijinul țăranilor cooperatori din Bădăcin. bunăoară, au venit 10 tractoare de la cooperativa agricolă Buciumi, la Halmășd lucrează 12 tractoare de la cooperativele agricole Sîg și Ploptș. Ca urmare, în Sălaj, zilnic se însămânțează ' acest fel. în 3 zile Rusu).

atent, supraveghindu-se calitatea semănatului pe fiecare metru pătrat, dar faptul că in unele ferme ritmul este nesatisfăcător nu are nici o justificare. Pentru încheierea grabnică a însămîntărilor au fost luate măsuri concrete, care urmează să fie înfăptuite imediat. Biroul comitetului județean de partid a stabilit responsabilități precise, fiecărui membru al comandamentului județean revenin- du-i sarcina de a asigura, in sectorul de care răspunde, ritmuri superioare celor de pină acum, calitatea semă- tititului, transferul în timpul nopții . de mijloace mecanice, pe măsură ce unele cooperative termină insămîn- tările. (Crăciun Lăîuci).
Zilnic. terenurile

1 000 hectare de teren ; în semănatul se poate încheia bune de lucru. (Gheorghe

contractelor
economice

(Urmare din pag. I)

Cum se acționează pentru reducerea
consumului de energie și combustibil

La fireIndustria chimică este unul din marii consumatori de combustibil, e- nergie electrică și termică. în prezent. chimia utilizează peste 25 Ia sută din combustibilii produși pentru scopuri industriale, 50 la sută din energia termică și peste 25 Ia sută din energia electrică livrate de centralele electrice și de termoficare ale Ministerului Energiei Electrice. De aici rezultă marea răspundere a lucrătorilor din industria chimică pentru buna gospodărire a tuturor resurselor de energie, pentru economisirea la maximum a combustibililor și energiei.între produsele chimiei la fabricarea cărora se consumă importante cantitătt de combustibili Si energie se numără firele Și fibrele chimice. Cea mai mare unitate de a- cest fel din tară este Combinatul de fire și fibre sintetice din Săvinești. care — în trei trimestre — a înregistrat un- bilanț rodnic de realizări. Este vorba de obținerea peste prevederile planului a unor mari sporuri de producție fizică, în condițiile economisirii a peste 30 milioane ki- lowafi-oră circa 40 000 venționali.Cum s-a niu, pe ce economii ? Puteau ele să fie substanțiale ? L-a aceste întrebări am căutat să găsim răSDuns în 6ectiile de producție, la locurile de muncă din marele combinat chimic.Punctul de plecare pentru mai buna gospodărire a combustibililor și e- nergiei l-a constituit cunoașterea consumurilor reale. Deosebit de utile s-au dovedit a fi bilanțurile energetice elaborate. Problema esențială care a stat în fața muncitorilor, tehnicienilor și inginerilor combinatului a fost ca măsurile stabilite ne baza acestor bilanțuri să fie ncîntîrziat a- plicate. începutul l-a constituit montarea. Ia toate Instalațiile si punctele de lucru, a aparatelor de con- torizare, pentru urmărirea cit mai e-

si fibre
9consumurilor, pentru gospo- cu maximă chibzuință a fie- kilowat-orâ. a fiecărui kilo- Je combustibil.— Experiența Jobîndită Ie colectivul combinatului in domeniul economisirii energiei - spune tngine- rul-șef Florin Buruiană — ,e permite să afirmăm că buna <ospodă- rire a acestei avuții naționale este, înainte de toate, o problemă le conștiință a fiecăruia și nu numai de ordin tehnic. Astfel, economiile ob-

chimicexactă adărirea cărui gram de lare ale secției poliamid. la propunerea maistrului Nicolae Ogrin. Prin aceasta se asigură ridicarea calității produselor si diminuarea consumurilor specifice de energie electrică. Cunoscut pentru spiritul său inventiv este Și electricianul Constantin Obreia. de la secția poliamid I. care a raționalizat sistemul de iluminat. oe această bază obtinîndu-se o economie anuală de peste 60 000 kWh energie electrică.Comuniștilor și. in general, chimis-
Măsuri tehnice și acțiuni de educație 

gospodărească la combinatul din Săvinești

de energie electrică și tone combustibili con-actionat în acest dome- căi s-au obtinut aceste mai

ținute sînt. tn primul rind. rezultatul instaurării unei atitudini intransigente fată de risipă, fată de orice manifestare de slabă gospodărire a energiei și combustibilului. Semnificativ este faptul că. In prezent, la aproape toate produsele consumurile specifice înregistrate se situează sub nivelul celor din proiecte.într-adevăr. în combinat sînt multi oameni care se preocupă și dovedesc inițiativă în acțiunea de bună gospodărire a energiei. în acest sens, rezultatele secțiilor poliamid. din cadrul fabricii de relon. sînt demne de remarcat. Peste 150 000 kWh e- nergie electrică se economisesc a- nual prin înlocuirea unor amestecă- toare antrenate electric cu altele statice — soluție bropusă și realizată de un colectiv condus de maistrul Ion Ciongradi. însemnate economii de energie electrică se realizează prin îmbunătățirile tehnologice aduse instalației de filare cord 1. Un original sistem de comandă și de reglare a fost conceput si construit pentru una din liniile de fi-

tilor din combinat Ie este străin spiritul de automultumire ; ei sînt con- știenti că rezervele de economisire a energiei și combustibilului nu au fost nici ne departe epuizate.— Rezultatele obținute nu sînt pe măsura posibilităților de care dispunem. a cerințelor — aprecia Ion Let. secretarul comitetului de partid al combinatului. De la o astfel de concluzie a pornit. în luna septembrie, o plenară a comitetului de oartid din combinat. Cu citeva zile înainte de plenară, in rîndurile colectivului a fost difuzată o foaie volantă pe tema : „Gospodărirea Judicioasă a materiilor prime, materialelor, combustibilului și energiei — datorie patriotică a tuturor". Pe a- ceastă cale am adus în dezbaterea întregului colectiv situații și date concrete cu Drivire la modul în care se realizează programul de gospodărire. de economisire a resurselor e- nergetice. Discuțiile din plenară s-au desfășurat ne baza vizionării unui film realizat In secțiile de producție. intitulat: „Ordinea și responsa-

bilitatea spun «NU !» risipei". Efectul? Oamenii noștri — de la muncitori, operatori, maiștri, pină Ia ingineri, economiști — au înțeles și mai profund că trebuie să manifeste o exigență sporită față de orice fenomene negative, că reducerea și mai substanțială a consumurilor ține de întărirea spiritului de bun gospodar al fiecăruia, și al tuturor.Și totuși, pe platforma chimică Săvinești mai există rezerve nevalorificate. Aici au fost identificate resurse energetice secundare care e- chivalează cu 42 000 tone combustibil conventional pe an. Prin plan. în a- cest an s-a prevăzut recuperarea a 28 000 tone. dar. în trei trimestre, sarcina a fost realizată numai în proporție de 50 la sută. Aplicarea măsurilor de valorificare integrală a acestor resurse este condiționată de alte întreprinderi și de unele institute de proiectare. Recuperarea gazelor reziduale de la Instalația de acetilenă Ji arderea lor la cazanele de la Centrala electrică 5i de termoficare Roznov au loc doar partial, pierzîndu-se anual î 000 bustibil conventional, din erori de calcul depistate tul de execuție întocmittul de oroiectări utilaj (I.P.U.C.) din București. Specialiștii acestui institut au fost solicitați să refacă proiectul : dar lunile trec și. deocamdată, nu au adus îmbunătățirile necesare.— Chimiștii de la Săvinești — sublinia ing. Valeriu Momanu. director general al Centralei industriale de fibre chimice — dispune de mari posibilități in domeniul diminuării consumurilor, al valorificării tuturor resurselor. Eforturile lor trebuie sprijinite cu mai multă perseverentă de unitățile colaboratoare Și, mai ales, de institutele de proiectare. în acest mod se vor putea obține rezultate Și mai bune, oe măsura exigentelor formulate de conducerea partidului in domeniul raționalizării consumurilor de energie și combustibil, gospodăririi lor cu maximă economicitate.

Vaslui.cru acare a avut loc în dimineața zilei de luni, au fost analizate cauzele care au determinat unele rămîneri in urmă la semănat. Au fost formulate critici la adresa conducerii Trustului S.M.A., care nu a asigurat în toate unitățile condiții în vederea menținerii vitezei zilnice de lucru prevăzute. Nefolosirea judicioasă a mașinilor și tractoarelor se datorește, în principal, tărăgănării măsurilor pentru înlăturarea unor defecțiuni apărute. De asemenea, nu peste tot munca a fost bine organizată ca să se lucrez® în două schimburi și schimburi prelungite la arat si pregătirea terenului. Dacă exista un control permanent din partea conducerii trustului, multe din aceste neajunsuri outeau fi prevenite. Asemenea deficiente în organizarea muncii s-au manifestat si in cadrul trustului I.A.S. Este bine că se lucrează

La ultima ședință de lu- comandamentului județean.

Olt. Din cele 84 000 hectare prevăzute a se cultiva cu griu. mai sînt de însămințat, la această dată, circa 15 000 hectare. Timpul prielnic din ultimele zile a permis desfășurarea cu intensitate a lucrărilor, specialiștii controleazăpentru ca. îndată ce solul se zvîntă să se treacă operativ la . ______Dacă în cursul zilei de 27 octombrie nu s-a putut lucra decit în unitățile din raza a 27 consilii intercoopera- tiste din cele 34 existente, ieri s-a pregătit terenul si s-a însămîntat în toate unitățile. Pentru urgentarea lucrărilor, comandamentul județean a luat o serie de măsuri, astfel incit în următoarele 3—4 zile semănatul griului să se, încheie pe toate suprafețele prevăzute. S-a stabilit. între altele, ca operativ tractoarele și mașinile agricole să fie dirijate de la unitățile fruntașe la cele rămase in urmă, in cadrul aceluiași consiliu intercooperatist sau intre unități vecine. Astfel, tractoare și semănători de la S.M.A. Movileni lucrează acum pe terenurile cooperativelor agricole din cadrul consiliului intercooperatist Potcoava : de la S.M.A. Olari au fost trimise utilaje în unitățile din .ra-’.i de activitate a S.M.A. Găvănești. Ca urmare, in unitățile din cadrul consiliului intercooperatist Curtișoaia s-au însămințat într-o zi peste 230 hectare, in cele de pe raza de activitate a S.M.A. Movileni — mai mult de 300 hectare etc. De altfel, ieri, 28 octombrie, cînd s-a putut lucra din plin, s-au însămințat peste 6 000 hectare cu griu. (R. Emiliau).

semănat.

In județele Timiș și Galați s-a încheiat
semănatulMecanizatorii și țăranii cooperatori din județul Timiș au intensificat, în ultimele zile, ritmul lucrărilor de toamnă. Prin concentrarea mijloacelor mecanice in unitățile cu suprafețe mai mari de însămîntat, în ultimele zile viteza de lucru a sporit. Ca urmare, în cursul zilei de marți, 28 octombrie. cooperativele agricole din acest județ au încheiat semănatul griului pe cele 100 000 de hectare planificate. (Cezar Ioana).

Lucrătorii din agriculture județului Galati au încheiat însămînțărilc de toamnă pe toate suprafețele planificate. Astfel, au fost însămințate cu grîu și secară 75 000 ha, iar cu orz — peste 15 000 ha. După executarea acestei importante lucrări, eforturile sînt concentrate spre transportul ultimelor cantități de porumb (aproape 2 000 de tone) din cimp in magazii, eliberarea terenului de coceni si efectuarea ogoarelor. (Dan Plăeșu).

tea producătorilor și beneficiarilor, pe baza unei programări în funcție de prioritățile economiei. Și in aceste cazuri, pentru încheierea imediată a contractelor se impune ca la tratativele directe dintre furnizori și beneficiari să participe reprezentanți competenți, cu putere de decizie, ai centralelor interesate, ministerelor, coordonatorilor de balanță și organelor de sinteză.Cu mai multă promptitudine trebuie să se acționeze pentru contractarea unor utilaje tehnologice destinate investițiilor, îndeosebi din producția Ministerului Construcțiilor de ba, mai ales, de pentru industria crări miniere, construcții metalice — pentru care anumiți beneficiari nu au predat încă toate documentațiile de execuție. Or, după cum se știe, numai avînd la îndemînă documentațiile de execuție pentru toate utilajele tehnologice pe care le vor fabrica, furnizorii iși pot întocmi programe judicioase de fabricație și sînt in măsură să emită repartiții în vederea contractării. La utilajele amintite, termenele la care se prefigurează trimiterea la producători a ultimelor documentații de execuție sînt cu totul necorespunzătoare, nu dau garanția încheierii în timp optim a contractelor economice.Operativitate și răspundere «e cer și din partea acelor beneficiari care nu au precizat pină acum caracteristicile tehnice de ’’execuție aie unor utilaje sau nu au specificat tipurile, sortimentele ce le sînt necesare. Aceste probleme trebuie clarificate și soluționate mai repede. Nu mai e timp de tergiversări. de justificări ; orice amî- nare a contractării poate crea dificultăți în corelarea termenelor de livrare a unor utilaje tehnologice cu termene’e de montaj și cele de punere în funcțiune a unor obiective de investiții.Anumite întîrzieri se constată șl la contractarea unor piese de schimb. în acest caz, răspunderea revine îndeosebi unor unități producătoare din componența unor centrale — cum sînt Centrala industrială de autocamioane și turisme. Centrala industrială de tractoare și mașini agricole și Centrala industrială de utilaj tehnologic și material rulant — care nu au avizat nici pină în prezent structura de fabricație pe repere, prevăzută în plan, la un anumit volum de piese de schimb auto, pentru tractoare și material rulant. Este Ministerul Industriei de Mașini să pună punct; astfel incit să cheierea contractelor | ga cantitate de piese. structura prevăzută prin Dlan.Esențial este, așa cum» s-a accentuat la recenta consfătuire de lucru de la C.C. al P.C.R., să se acționeze cu răspundere si operativitate pentru ca toate problemele să-și găsească rezolvarea ; practic, nu trebuie să rătnină nimic neso- liiționat, pentru a se asigura din timp, prin contracte, buna desfășurare a aprovizionării tehnieo-ma- tcrială și a desfacerii producției in anul viitor. Și aceasta cu atit mai mult cu cît există condiții, baza corespunzătoare pentru soluționarea tuturor problemelor legate de activitatea de producție și de investiții. Iată de ce. în aceste zile, activitatea cadrelor de conducere din intrenrinderi. a lucrătorilor din centrale, ministere, organe de sinteză trebuie să se caracterizeze prin inițiativă fermitate si înaltă responsabilitate pentru nerfectarea neintirziată i contractelor economice. Acum, biroul de lucru este terenul. întreprinderea. șantierul, iar decizia forurilor competente trebuie să se concretizeze în rezolvări practice oentru toate aspectele aflate in suspensie, creîndu-se pe această bază oremisele pentru îndeplinirea ritmică a olanului din anul viitor.

Industriei Mașini. Este vor- mașini și utilaje metalurgică, lu- precum și de

; necesar ca Construcțiilor lucrurile la se asigure in- pentru întrea- de schimb, în

tone com- :auza unor in oroiec- de Inslitu- chimic

Ion LAZAR

LA ÎNTREPRINDEREA DE SÎRMĂ
DIN BUZĂU

Realizări însemnate în acțiunea
de autodotaresirmăSolicitările de zincată ale economiei naționale, cît și ale partenerilor externi au crescut an de an. Pentru a spori producția, colectivul de la întreprinderea de sîrmă și produse din sîrmă din Buzău și-a propus să realizeze pină la sfîrșitul acestui an, cu forțe proprii, instalațiile necesare extinderii secției de sîrmă zincată. Angajamentul a fost îndeplinit chiar

mai devreme, prin punerea In funcțiune, în aceste zile, a primei linii de zincare cu o capacitate de 8 000 tone sîrmă Pină la sfîrșitul I trului IV, întreaga citate va intra în ducție. Utilajele și lalte echipamente rente instalațiilor au fost realizate integral in a- tellerul de autoutilări al întreprinderii. (Mihai Bâzu).

anual, trimes- capa- pro- cele- ! afe-
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VIZITA PREȘEDINTELUI NICOLAE CEAUȘESCU ÎN PORTUGALIA

La sosirea pe aeroport, tovarâșul Nicolae Ceaușescu și tovarâșul Alvaro Cunhal, secretar general al P. C. 
Portughez

Primire protocolară . TELEGRAME DE LA BORDUL AVIONULUI

„Vizita presedintetai Icolae Ceausescu—un eveninent 
de excepțională importantă pe multiple planuri"Aflate pe aeroport. în așteptarea sosirii președintelui Nicolae Ceaușescu, înalte personalități portugheze au făcut declarații presei române privind semnificația primei vizite în Portugalia a unui șef de stat al României.Primul ministru portughez, amiralul Jose Pinheiro de Azevedo : „Sînt foarte fericit de vizita pe care o face in Portugalia Excelența Sa domnul președinte Nicolae Ceaușescu. Ea reprezintă un început al contactelor, aici, la Lisabona, la nivelul cel mai inalt cu lumea socialistă. Socotesc foarte importantă această vizită prin ceea ce înseamnă ea pentru întărirea revoluției noastre. O consider, totodată, un exemplu demn de a fi urmat".Ministrul de externe, Ernesto Melo Antunes : „Acordăm o mare importantă politică vizitei președintelui Nicolae Ceaușescu, cu atît mai mult cu cît ea urmează vizitei efectuate în tara dumneavoastră de președintele nostru, Francisco da Costa Gomes. Sînt convins că această vizită, convorbirile ce se vor desfășura aici vor duce la consolidarea și extinderea legăturilor de prietenie dintre cele două țări. România este cunos

cută prin politica sa independentă. Portugalia dorește să aibă o politică externă liberă de presiunile marilor puteri. Cu atît mai valoroase sint consultările reciproce la nivel înalt între țările noastre. în același timp, vizita va întări colaborarea econo-
Declarații făcute presei 

române de înalte 
personalități portugheze

mică, fapt pe care îl apreciez ca deosebit de important pentru noi".Generalul Otelo Saraiva de Carvalho, membru al Consiliului Revoluției. șeful Comandamentului Operațional Continental (COPCON) :„V i z i t a președintelui Nicolae Ceaușescu are semnificația unui eveniment de excepțională importantă. Am în vedere, în primul rînd. semnificația politică a primei vizite a unui șef de stat român in Portugalia. Pentru noi prezintă un mare interes dezvoltarea relațiilor cu România, tară care face parte din alt bloc. De

sigur, noi dorim să avem bune relații cu toată lumea. în ansamblul relațiilor noastre, avem insă multă nevoie de sprijinul și prietenia țărilor socialiste, intre care prietenia României este deosebit de prețuită de noi".Viceamiralul Armando Figueiras Soares, membru al Consiliului Revoluției. șeful statului major al marinei : „Așteptăm cu foarte mare interes vizita președintelui României. Cred că ea are o mare însemnătate pentru strîngerea relațiilor româno- portugheze. Sperăm că această vizită va însemna mult și in ce privește viitorul relațiilor noastre economice".Căpitanul Manuel Martins Guer- reiro, membru al Consiliului Revoluției : „Președintele Ceaușescu este primul șef al unui stat socialist care ne vizitează țara după 25 aprilie 1974. Vizita Domniei Sale va contribui, fără îndoială, la întărirea legăturilor prietenești între Portugalia și România. Vizita are, de asemenea, o mare importantă și sub aspectul extinderii raporturilor economice și comerciale, precum și a legăturilor culturale, favorizate de condiția noastră de popoare cu origine latină".

Marți seara, președintele Republicii Socialiste România. Nicolae Ceaușescu, și tovarășa Elena Ceaușescu au primit la palatul Queluz, în vizită protocolară, pe primul ministru al Portugaliei, amiralul Jose Pinheiro de

Tovarășa Elena Ceaușescu și doamna Maria Estela da Costa Gomes, pe 
aeroportul internațional Portela

Excelenței Sale HASSAN AL II-LEA
Regele MaroculuiSurvolind teritoriul Marocului, doresc să vă transmit un călduros mesaj de salut și cele mai bune urări de sănătate și fericire personală, de progre» și pace pentru poporul marocan prieten.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

„Contribuție majoră la întărirea relațiilor de prieten
reciprocă, la cauza cooperării intereuropene“

Ziarele apărute marți dimineață la Lisabona consacră spații largi vizitei președintelui Nicolae Ceaușescu, publicind ample articole despre politica României socialiste și despre realizările sale pe plan intern și extern. Se subliniază, in mod special, caracterul rodnic al relațiilor dintre Portugalia și România, țări latine cu afinități de limbă și cultură. „Nicolae Ceaușescu este primul șef de stat socialist care vizitează Portugalia după 25 aprilie 1974“ — scrie „DIARIO DE NOTICIAS" — care publică pe prima pagină o mare fotografie a președintelui României și pe trei coloane biografiile tovarășului Nicolae Ceaușescu și a tovarășei Elena Ceaușescu. Același ziar a inaugurat mjarți o serie de articole consacrate României, primul material evocînd momente ale istoriei tării noastre din ultimele decenii și evidențiind eforturile României pentru edificarea unei noi societăți. „Ultimul deceniu — scrie ziarul — este considerat cel mai fertil din întreaga istorie a României, in acești ani înregistrindu-se ritmuri înalte in evoluția economică. Concluzia : dintr-un stat a cărui economie se baza, în principal, pe producția a- gricolă, România s-a transformat intr-o tară prezentă pe piețele internaționale cu produse industriale dintre cele mai complexe".„O SECULO" publică, de asemenea, pe prima pagină, portretele tovarășului Nicolae Ceaușescu și tovarășei Elena Ceaușescu, însoțite de biografia președintelui român. în- tr-un articol intitulat „România — prima tară socialistă care a restabilit relațiile cu Portugalia", ziarul amintește schimburile oficiale de vizite la diferite niveluri, desfășurate după 25 aprilie 1974, subliniind că a- 

Azevedo, și pe soția sa, doamna Maria Susana de Azevedo.Tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu s-au întreținut cu primul ministru portughez și soția sa într-o ambianță cordială, prietenească.

cordurile încheiate între cele două țări au și început să dea rezultate concrete. „Astfel — scrie „O seculo" — în planul cooperării economice a fost deja instalată în Portugalia o linie de montare a autoturismelor -ARO-240» și s-au inițiat diferite acțiuni de cooperare in domeniile minier, petrolier, agricol, al industriei metalurgice, petrochimice și altele. Pe plan cultural, relațiile dintre cele două popoare, înlesnite de afinitățile de limbă, cultură și civilizație, au do- 
Ample relatări și comentarii in presa portugheză

bîndit noi dimensiuni, in Portugalia fiind organizate mai multe manifestări culturale românești : o expoziție de cărți, o săptămină a filmului românesc, diferite spectacole ale unor ansambluri artistice".Cotidianele de după-amiază din capitala Portugaliei consacră și elepagini întregi vizitei care a început, primirii călduroase făcute președintelui României și tovarășei Elena Ceaușescu de către locuitorii Lisabonei, din primele momente ale sosirii. „Bine ați venit, președinte Ceaușescu !“ — acesta este titlul, în limba română, publicat pe pagina întîi de cotidianul „Jornal Novo", care mai consacră o pagină întreagă acestui eveniment. Ziarul publică fotografia Ceaușescu, biografice, președintelui Nicolae însoțită de ample date precum și informațiidespre țara noastră și o cronologiea raporturilor portughezo-române, în care se pune un accent deosebit pe

Tovarășului IOSIP BROZ TITO
Președintele Republicii Socialiste Federative Iugoslavia, 

Președintele Uniunii Comuniștilor din IugoslaviaSurvolind teritoriul Republicii Socialiste Federative Iugoslavia, îmi este deosebit de plăcut să vă transmit un călduros mesaj de prietenie și cordiale urări de sănătate și fericire personală, iar popoarelor Iugoslaviei vecine noi succese în opera de edificare a societății socialiste.îmi exprim convingerea că relațiile prietenești de colaborare dintre partidele și țările noastre se vor adinei necontenit, în interesul poporului român și popoarelor Iugoslaviei, al cauzei socialismului și păcii în lume.
NICOLAE CEAUȘESCUSecretar general 

al Partidului Comunist Român, 
Președintele

Republicii Socialiste România

Excelenței Sale Domnului GIOVANNI LEONE
Președintele Republicii ItalieneCu ocazia survolării teritoriului Republicii Italiene, îmi este deosebit de plăcut să vă adresez un cordial mesaj de salut, impreună cu cele mai călduroase urări de fericire personală, de pace și progres poporului italian prieten.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Excelenței Sale
Domnului HOUARI BOUMEDIENE

Președintele Consiliului Revoluției, președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Algeriene Democratice și PopulareAm deosebita plăcere de a vă transmite, cu prilejul survolării teritoriului Republicii Algeriene Democratice și Populare, un cordial salut, împreună cu cele mai bune urări de pace și prosperitate poporului algerian prieten.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

contactele ce au avut loc după reluarea relațiilor diplomatice, anul trecut. într-un alt articol, apărut în aceeași pagină și intitulat „O politică externă exemplară", se spune : „Politica internațională activă și dinamică promovată de România a transformat o țară, altădată dependentă din punct de vedere politic și economic de marile puteri, într-un stat cu adevărat independent, admirat și respectat pretutindeni. Răs- punzind cerințelor lumii de azi și in

tereselor popoarelor, politica externă românească are drept obiective principale destinderea, pacea și cooperarea internațională, bazindu-se pe respectarea riguroasă a principiilor egalității în drepturi și neamestecului în treburile interne. Politica externă promovată de România se caracterizează prin realism și inteligență, iar dinamica ei este ilustrată de inițiativele constante privind rezolvarea problemelor internaționale și de efortul de a'dezvolta relații cu toate statele, indiferent de regimul lor social-politic. Această politică ajută Ia conștientizarea țărilor mici și mijlocii, care pot să aibă un rol important in viata internațională". Ziarul publică, totodată, un interviu cu secretarul de stat al Ministerului Afacerilor Externe, Jose Medeiros Ferreira, care, între altele declară : „Sintem convinși că vizita președintelui Nicolae Ceaușescu va contribui la o Înțelegere tot mai bună in

t
T

tre două țări situate în zone diferita ale Europei, dind astfel impuls destinderii și cooperării intre statele europene, în direcția instaurării unei noi ordini economice internaționale, care să înlăture tensiunile existente în lumea de azi".Sub titlul „Nicolae Ceaușescu la Lisabona", cotidianul „O CAPITAL" anunță, pe pagina întîi, sosirea președintelui României, subliniind primirea călduroasă ce i s-a făcut aici. Sint publicate, totodată, ample date biografice ale șefului statului român, însoțite de portretele înalților oaspeți români, precum și o sinteză a raporturilor bilaterale româno-portugheze.„Primirea călduroasă a președintelui Ceaușescu" — este titlul sub care cotidianul „DIARIO POPULAR" își informează cititorii despre ceremonia sosirii pe aeroport, ca și despre alte momente ale vizitei. Același ziar, într-o altă pagină consacrată României și relațiilor portughezo-române, evidențiază realismul și justețea politicii țării noastre: „Ținind seama de realitățile lumii moderne, România se pronunță pentru crearea unei noi ordini economice și politice internaționale, mai bune șl mai drepte, strîns legată de participarea activă a tuturor statelor la dezbaterea și solutionarea problemelor".Ample relatări, însoțite de fotografii. despre începerea vizitei președintelui României au publicat și cotidianele „DIARIO DE LISBOA", „A LUTA" și „REPUBLICA".TELEVIZIUNEA PORTUGHEZĂ a transmis, în după-amiaza și seara zilei de marți, emisiuni speciale consacrate principalelor momente ale programului primei zile a vizitei președintelui Nicolae Ceaușescu.

Din experiența cooperativelor agricole fruntașe
Deși are numai 39 de ani, tovarășul Constantin Bădița este de 10 ani președinte al cooperativei agricole din Salcia, județul Mehedinți. Trăsăturile fetei denotă e- nergie, iar în ochi îi citești hotărîrea oamenilor care știu ce vor. începem discuția cu o întrebare care șă-1 întărite :— Cineva de la direcția agricolă afirma că numai întîmplarea a făcut să obțineți anul acesta cea mai mare recoltă de grîu din județ.— Cum așa ? — sare ca ars președintele.— Dacă cooperativa agricolă Gîrla Mare (care în ultimii ani a deținut în județ recordul la producția de grîu) nu ar fi avut 300 ha calamitate de grindină, se spune că și anul acesta ar fi fost tot pe primul loc.— Aha — se luminează președintele. Deci asta era ? Aflați că nu e vorba de 

nici o intîmplare. Și în condiții normale, anul acesta tot îi depășeam. De a- proape 10 ani. adică de tot atita timp de cind sîntem în întrecere cu ei. cooperatorii, mecanizatorii și specialiștii de la noi au muncit și au pregătit treptat acest rezultat. Recolta de 5 313 kg de grîu la hectar, realizată ' pe 800 ha terenuri neirigate, încununează căutările și încercările noastre de mai mulți ani. A fost, intr-adevăr. greu. Terenurile noastre — două treimi din cele 3 200 ha cit are cooperativa sînt formate din cernoziom nisipos cu potențial mai scăzut de fertilitate și numai o treime este cernoziom ciocola- tiu — ne-au pus în față probleme dificile de rezolvat, întrucît producția de grîu Se plafonase la_ un anumit nivel. Unii ziceau că atît poate să dea ..ni

sipul". Alții erau de părere că recolta poate spori tot mai mult. Am început să încercăm, să experimentăm. Am găsit metodele cele mai bune.Perseverența și ambiția cooperatorilor, mecanizatorilor și specialiștilor de aici au dus la sporirea rodniciei pămîntului. După cum s-a anunțat, cu prilejul „Zilei recoltei" cooperativa agricolă din Salcia a fost distinsă cu titlul de „Erou al Muncii Socialiste" și medalia de aur „Secera și Ciocanul" pentru producția de grîu obținută in acest an.Tovarășa Floarea Marcu. inginer-șef al cooperativei, lucrează de 15 ani la Salcia. Ne-a prezentat elementele care stau la baza recoltei de griu obținute anul acesta. Iată deci curii ar arăta o succintă fișă teh

nică pentru o producție de 5 313 kg la hectar pe teren cernoziom nisipos neirigat.Amplasarea griului — 150 ha după leguminoase. 500 ha după porumb și 150 ha după alte culturi : floarea- 
5313 kg grîu la hectar pe terenuri 

neirigate la Salcia - Mehedinți
soarelui, ceapă, cartofi etc. Fertilizarea s-a făcut în strictă corelație cu cartarea agrochimică a solului. Pe această bază s-a determinat raportul optim dintre elementele fertilizante. la un kilogram de azot revenind 0.8—0,9 kilograme de fosfor, în funcție de potențialul de fertilitate al fiecărei parcele, de plan

tele premergătoare si nivelul fertilizării făcute cu un an in urmă. S-au administrat 350—400 kg îngrășăminte fosfatice și 300 kg de azotat la hectar, din care 150 — fazial.

Pregătirea terenului — în condiții excelente.Structura soiurilor cultivate — Libelula — 200 ha, Lovrin-231 — 150 ha, San Pastore — 150 ha, Lovrin- 10 — 130 ha și Aurora — 170 ha.Perioada de semănat — 5—20 octombrie.Norma de sămîntă — 240 kg la hectar.

Recoltarea — în 8 zile bune de lucru între 22 iunie și 2 iulie, fapt ce a permis însămințarea întregii suprafețe cu porumb pentru boabe în cultură dublă.— La această tehnologie.

cu precizarea strictă a fiecărui element care să corespundă condițiilor specifice de producție ale cooperativei, s-a ajuns după ani de căutări — ne spune tovarășa Floarea Marcu. Totuși. în condițiile noastre, un element devine hotăritor pentru nivelul recoltei : soiurile de grîu cultivate. Se știe, solurile nisipoase, care 

predomină la noi. sînt soluri „fierbinți", deoarece în timpul verii se încălzesc foarte tare. Din această cauză unele soiuri de gria pe care le-am cultivat, chiar și dintre cele cunoscute ca foarte productive, nu au dat rezultate. Ele sufereau de fierbințeala nisipului. șiștăveau. iar recolta scădea la jumătate din potențialul lor. Am apelat la sprijinul stațiunii de cercetări agricole $im- nic. județul Dolj. împreună cu stațiunea am organizat în cooperativă loturi experimentale pe care am cultivat principalele soiuri cunoscute în tară, pentru a vedea care se comportă cel mai bine în condițiile noastre. După șase ani de încercări s-a dovedit că pe terenurile nisipoase cele mai bune producții — constant peste 5 000 kg la hectar — le dau numai soiurile de grîu timpurii și extratim- 

puriî, care ajung la maturitate înaintea căldurilor din vară. De aceea, treptat, am scos din cultură soiurile tardive. Pentru anul 1976 am însămințat toată suprafața — 872 ha — numai cu soiuri timpurii și extratjm- purii. Bineînțeles, pe măsură ce vor apărea noi soiuri de grîu le vom încerca, și. cele care se vor dovedi potrivite condițiilor de la noi le vom extinde în cultură. Numai în felul acesta putem să stabilim. de la an la an. cea mai bună structură de soiuri pentru condițiile noastre.Concluziile și rezultatele la care au ajuns specialiștii de la Salcia prezintă interes și pentru celelalte cooperative agricole din a- ceastă zonă în viitorul cincinal.Ce obiective și-au propus pentru anul viitor cooperatorii din Salcia la cul

tura griului 1 înainte de a răspunde, președintele cooperativei' ne-a rugat să vedem impreună cum arată cimpul. Peste tot. griul a răsărit, este uniform și viguros.— După cum vedeți, toate lanurile arată foarte bine. Anul trecut, la această dată, abia terminam de semănat și...— Și vă gîndiți la o producție mai mare decit cea obținută anul acesta ?— Da. Angajamentul cooperatorilor din Salcia este să realizeze anul viitor 6 000 kg de grîu la hectar, înaltele distincții acordate ne stimulează să muncim și mai bine.— Dar să știți că și la Gîrla Mare lanurile de grîu sînt la fel de frumoase, dacă nu chiar...— Nu-i nimic. Așa va fi întrecerea mai frumoasă !
Aurel PAPAMUC
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r într-o discuție cu factori de răspundere din cîteva întreprinderi privind activitatea educativă ne-a reținut atenția următoarea remarcă : „In legătură cu manifestările mistice nu sînt probleme. Mai avem noi unii tovarăși cu asemenea manifestări, dar să știți că își văd de treabă, muncesc bine". Trebuie spus din capul locului că în contextul respectiv, aprecierea încerca o „justificare" a activității cu totul insuficiente desfășurate pe linia educării materialist-științifice a oamenilor, a caracterului sporadic al acțiunilor întreprinse în această direcție în respectivele întreprinderi. Dar ea pune în lumină — și tocmai aceasta ne-a determinat să stăruim asupra situației — și o mentalitate pe care o întîlnim, din păcate.' destui de frecvent, șl anume că. activitatea de educație materialist- științifică ar putea ocupa un loc secundar în cadrul preocupărilor organizațiilor de partid pe linia educativă. Mai mult chiar, că ideile și convingerile omului privind materialitatea lumii, cauze- -----------------------Ie naturale ale diferitelor fenomene și transformări din natură și societate ar deține un loc oarecum exterior sau. oricum, mai puțin important in aprecierea profilului său spiritual, a comportării sale de ansamblu.Indiscutabil, felul în care muncește un om și își aduce contribuția la îndeplinirea sarcinilor economice are uri rol esențial în aprecierea sa. Organizațiile de partid sînt datoare, în continuare, să folosească din plin toate mijloacele educative de care dispun pentru a cultiva atitudinea înaintată față de muncă. Dar, în aceeași măsură, organizațiile de partid, ca organizații politice, trebuie să se intereseze și de felul în care gîndesc oamenii,' sub influența căror concepții se află. La noi în țară s-a realizat eliberarea națională a poporului, eliberarea socială a celor ce muncesc, dar desăvîrșirea acestui proces impune și eliberarea spirituală de rămășițele misticismului. Formarea unor puternice convingeri ateist- științifice reprezintă o componentă esențială a profilului spiritual al omului nou și, prin urmare, un obiectiv principal al muncii de educație.în concepția partidului nostru, dezvoltarea multilaterală a personalității umane înseamnă nu numai asigurarea bunăstării materiale, ci și elevarea spirituală a omului, iar aceasta presupune, ca o cerință majoră, înarmarea lui cu concepția revoluționară despre lume și viață, singura în măsură să-i dea
• DESPRE FLOAREA ACEEA... Ușa a fost încuiată și acest amănunt dă întreaga măsură a celor petrecute. Ușa cu care ei, autorii, priei scrisori, se obișnuiseră de patruzeci de ani că reprezintă,jcqntun&afiea dintre un om și alții a devenit dintr-o dată simbolul separației. A murit un om și ușa prin care el circula a fost blocată, de parcă, odată cu dispariția cuiva, toate relațiile sentimentale legate de acel om ar trebui îngropate.Ceea ce convinge în rîndurile lui Valeriu și Florica B., din București, este decenta reținută, ton în spatele căruia descifrăm multă afecțiune. E afecțiunea care,-credem, i-a legat de ruda cu care și-au împărțit viața, el ținîndu-le loc de părinte, ei ținîndu-i loc de copii. Dar „viața are un sfîrșit", cum scriu dînșii cu amintita resemnare, și, în urma dispărutului, au apărut fel de fel de alte rubedenii, multe mai apropiate pe arborele genealogic, toate mai îndepărtate în stufărișul relațiilor de zi cu zi. Nu vom intra în amănuntele problemei succesorale. Reținem doar că, lingă titlul juridic, moștenitori de care nu s-a vorbit cu anii, care nu și-au amintit de omul ce nu încuiase ușa aceea cu zecile de ani vin și reclamă sentimente, dragoste, recunoștință. Și Ie amintesc acum cind nu le mai pot transmite decît notarului sau inspectorului .financiar, cînd nu le mai pot materia

liza decit scotocind cuferele, ridicînd garduri, zăvorind ușile ce erau deschise. jSe spune cat. cql- îp număle căruia , se revendică recunoștință sub formă de moștenire a tinjjt eț însuși t^ată. viața după un semn firav de recunoștință din partea celor care dispăruseră din viața lui cu anii. S-a zis, cîndva, că recunoștința e o floare rară.
Dialog 

cu cititorii
Zicală perimată într-o lume în care sentimentele generoase înfloresc în cîmpuri întregi. Să mai fie unii pentru care floarea recunoștinței e atit de rară incit să încolțească numai după ce se pot bucura doar dînșii de ea ?• INCREDIBILUL. „Cert este că opinia publică s-a cutremurat de cele relatate și

fiecare a înfierat o asemenea manifestare, ce nu are nimic logic și omenesc". Elenuța Bîr- sănescn din Bacău se referă la însemnarea intitulată „își pierduse cățelul...". „Ceea re am citit m-a tulburat peste măsură. Am recitit ne foarte multe ori relatarea. în speranța că n-am înțeles bine și de fiecare dată am încercat același gust amar al consternării". Da, stimată cititoare, abaterile morale pe care le înfierăm ni se par și nouă incredibile. Caracterul lor șocant provine, în principal, de la discordanța cu normele de conduită instaurate tot mai ferm în relațiile din societatea noastră. Sîntem hotărîți să le tratăm cu intoleranță, să le supunem , necruțătoarei opinii a oamenilor cinstiți despre care cu atîta convingere scrieți.e O SECUNDA ! Ing. Valentin Sandache — Galați, Ion Jianu — Craiova, Robert Szălka — Sighetu-Marmației, Grigore Cereasov — comuna Frumușica, județul Botoșani : Datorită abundentei de scrisori, n-am putut găzdui lo timp interesantele dv. corespondente. Reveniți Si cu alte teme. Gheorghe Baldovin — București : Flagrantul moral surprins în ipostaza paraziților din holurile unor cinematografe a fost bine descris.
--------------------------------- }Ne opriserăm în prima parte a anchetei noastre („Scinteia" 10319 din 24 octombrie, asupra cîtorva din aspectele desprinse din problematica și procesul atit de complex al educării tinerilor în spiritul muncii. Ne-am continuat investigațiile urmărind mai departe obținerea unei imagini de ansamblu a preocupărilor instituțiilor și factorilor interesați in formarea generației tinere. Ce forțe acționează, prin urmare, în această direcție, lntr-un oraș cum este Rîm- nicu-Vîlcea ? în ce măsură factorii de răspundere din oraș reușesc să dea preocupărilor lor un sens precis, prin eforturi unite, care să asigure rezultatele cuvenite ? Și, mai ales, in ce măsură procesul de instruire a trecut de la îndemnurile frumoase la educația prin fapte, prin mijloace concrete, inclusiv discuții de la om la om pentru fiecare caz aflat într-o regretabilă „derivă" 7Am poposit mai întîi la consiliul popular al municipiului. Fiindcă aici se înnoadă, de fapt, toate firele privind investițiile, noile locuri de muncă, pregătirea și asigurarea necesarului de cadre etc. Primul nostru interlocutor, tovarășul Gheorghe Stoica, primarul municipiului.— Mai întîi aș menționa faptul că în următorii cinci ani la noi se vor crea aproximativ 20 000 de noi locuri de muncă. Nici o piedică deci în calea afirmării oricărui tînăr pe calea muncii, In domeniul care-1 interesează. Prin urmare, posibilitățile de plasament sînt asigurate pentru orice tînăr. Cu condiția să vrea, într-adevăr, să muncească...— Și ce se face pentru a fi îndeplinită această condiție ? Acum, de pildă, se știe cîți tineri din municipiu nu lucrează nicăieri și din ce motive 7— Anul trecut, de exemplu, o sesiune a consiliului popular a fost consacrată problemelor de autoritate tutelară, asistență socială și educare cetățenească, pen

o/ww-Afwvoi-ET/c/i;/ ew/miw jooura
o perspectivă științifică asupra transformărilor din natură și societate și, mai ales, asupra rolului care-i revine în realizarea acestor transformări.Cerința formării unor convingeri ateist-științifice ferme este cu atit mai imperioasă în Cazul comuniștilor care, intrînd în rîndurile partidului, se află de la început intr-un raport de totală incompatibilitate cu orice prejudecată și manifestare mistică. Materialismul dialectic, concepția marxist-leninistă, interpretarea pe deplin științifică oferită de această teorie fenomenelor din natură și societate exclud prin definiție orice concepții idealiste.înscrierea în Codul etic comunist 

Conștiința socialistă 
rodește pe terenul gindirii 

materialist-științifice
a prevederilor privind datoria comuniștilor de a-și însuși concepția științifică despre lume și societate, de a milita pentru combaterea oricăror manifestări mistice și retrograde constituie o dovadă elocventă a importanței pe care o acordă partidul, societatea noastră dezvoltării conștiinței ateist-științifice a maselor, înrădăcinării unor trainice convingeri materialiste.Educația materialist-științifică se impune cu atit mai mult ca o cerință imperioasă și ca necesitate obiectivă în condițiile edificării societății socialiste multilateral dezvoltate, societate superioară care a- similează cuceririle științei în toate domeniile de activitate, în însuși modul ei de conducere și de organizare. Ea cere constructorilor săi să stăpînească cele mai perfecționate tehnici în domeniul producției materiale, să dirijeze conștient, pe baza științei, procese economice și sociale deosebit de complexe, să folosească în interesul general acțiunea legilor obiective ale dezvoltării sociale. Or, toate acestea presupun și o viziune filozofică-științifică. întemeiată pe concepția materialismului dialectic, eliminarea oricăror rămășițe ale misticismului.în lupta împotriva concepțiilor și practicilor retrograde, comuniștii dispun de o puternică armă, respectiv marile cuceriri și progrese ale cunoașterii științifice — strălucită confirmare a materialității lumii, a concepției materialist-dialectice. Iar acolo unde se manifestă inițiativă, preocupare, unde se acționează cu 

tru muncă, a tineretului. Era deja în lucru uri studiu cuprinzător, practic, un întreg recensămînt al forței de muncă din municipiu ; pe baza lui am și putut face afirmațiile de mai sus. De altfel, pe aceeași temă a avut loc și o plenară a comitetului municipal de partid.— Și rezultatele 7— In afara încadrării celor aproape 3 500 de tineri pregătiți în diverse forme de calificare, au fast atrași în cimpul muncii și o bună

de ordine și disciplină care acționează sistematic pentru a depista pe cei care nu lucrează nicăieri și sînt astfel predispuși la toate relele pe care le aduce cu sine parazitismul. Echipele urmînd să-i ajute pentru a se înpadra intr-un colectiv de muncă. Cu toate a- cestea, in multe privințe putem spune că sîntem încă la început de drum, iar organizațiile U.T.C. din școli și întreprinderi mai au multe de făcut în privința îndrumă-

.ținute de tineri, acțiuni de sondaj etc. N-au lipsit și nu lipsesc din programele cluburilor, ale caselor de cultură expunerile, mesele rotunde și simpozioanele. După cum notabile sînt, și preocupările din acest municipiu de a asigura mai multe locuri de muncă in care să se poată îhcadra femeile; ceea ce a și permis încadrarea unui număr relativ mare de fefnei și fete, absolvente de liceu sau școală generală. Și este foarte bine, este esențial
Praguri la poarta 
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parte din cei așa-ziși „cu probleme". Dar nu putem considera lucrurile rezolvate : mai sînt încă în oraș aproximativ 400 de tineri neîncadrați. Unora li s-au dat mai multe repartiții de către oficiul forțelor de muncă, dar sub diferite pretexte nu s-au prezentat la locul de muncă repartizat.Să facem cunoștință și cu preocupările organizațiilor U.T.C. Ce întreprind acestea în privința educării prin muncă și pentru muncă a tineretului 7 Se știe aici tot ce trebuie știut despre cei care încă nu și-au găsit un rost 7— Există acum o bună evidență referitoare la tinerii din oraș neîncadrați în muncă — ne-a spus tovarășul Vasile Suciu, prim- secretar al Comitetului județean al U.T.C. Există și un plan, stabilit la nivelul comitetului județean U.T.C., pentru a acționa mai eficient în privința instruirii și încadrării în muncă a tuturor tinerilor. S-au luat și anumite măsuri. între care crearea unor echipe mixte.

rii riguroase a tinerilor, in cadrul unui proces educativ unitar, bine conturat...Remarca de mai sus conține mult adevăr. Ea rămî- ne valabilă nu numai pentru organizațiile U.T.C., ci și pentru cele de partid, pentru sindicate, organizațiile de femei, ca și pentru organele locale de stat. Fiindcă educarea tinerilor în spiritul muncii constituie o îndatorire a tuturor acestor organisme și nu numai a organizațiilor U.T.C. pe seama cărora se lasă uneori, în mod exclusiv și greșit, desigur, această sarcină. Revenim la convorbirea purtată cu primarul municipiului, care ne-a spus că „acțiunea de educare și integrare a tinerilor în marea familie a muncii este încă departe de a fi corelată temeinic, de a include participarea factorilor și organismelor interesate în a face educație". Și, într-adevăr, cine n-ar fi interesat în această acțiune?Am avut, pe parcursul investigațiilor noastre la Rm. Vîlcea, multe de notat: date, rezultate meritorii ob-

pentru tineri să fie ajutați să se califice mai bine, să obțină rezultate mai bune și satisfacții mai multe în meserie. Binevenite și lăudabile toate aceste acțiuni. Ele se adresează însă mai ales celor deja încadrați in muncă. Ceilalți, tocmai a- ceia care ar avea nevoie de îndrumare și sprijin, cel mai adesea scapă din atenție. în multe locuri nu sînt cunos- cuți nici ei, nici numărul lor exact. Chiar și intr-un oraș cum este Rm. Vîlcea, nu atit de mare ca să nu fie posibilă cunoașterea celor care încă bîjbîie în fața vieții, numărul lor era... diferit dintr-un loc în altul: la forțele de muncă circa 400, la U.T.C. circa 270 etc. Să ne mai întrebăm atunci de ce acțiunea de integrare în muncă a tuturor tinerilor nu are eficiența cuvenită? Neîndoielnic că pentru a fi altfel, pentru a obține rezultatele cuvenite, aceste organisme cu atribuții nemijlocit educative — și care organism obștesc, social și de stat nu are la noi și sarcina de a face educație? — au datoria să

tact și în deplină cunoștință de cauză, aceste cuceriri ale științei se dovedesc argumente deosebit de eficace în educația ateist-științifică. Un exemplu din multe altele pe care le-am putea consemna aici. Membrii unui cineclub din Suceava au avut ideea inspirată de a filma reacțiile mai multor categorii de oameni în timpul unei eclipse parțiale de soare. Desigur, cei mai mulți dintre cei filmați s-au comportat firesc. O parte însă, mai ales dintre cei virstnici, au intrat în panică. N-au lipsit nici binecunoscutele descîntece, în speranța că ele vor îndupleca „vîrcolacii" să nu „mănince soarele"... Secvențele acestea, de viață, au fost apoi proiec

tate în fața tuturor sătenilor adunați la căminul cultural, după care au urmat proiecții înfățișind explicația științifică a eclipselor, aspecte ale luptei pentru cucerirea Cosmosului de către om, inclusiv din cadrul primei aselenizări. Orice comentarii au fost de prisos, acțiunea dovedindu-și din plin forța de convingere. Este un exemplu care pune încă o- dată în evidență necesitatea integrării mai active a rezultatelor științei în circuitul propagandei ateist-științifice, folosirii lor mai judicioase în vederea formării și dezvoltării conștiinței materialiste a maselor.Stăruie încă în mintea unor oameni idei difuze, neclare, legate și de funcția morală a religiei. Este adevărat, unele norme morale afirmate de religie care îndeamnă la cumpătare, cinste, hărnicie au jucat în anumite etape istorice un rol pozitiv. Dar nu se poate face abstracție de faptul că aceste norme sînt inserate în ansamblul unei concepții generale, unei, filozofii a vieții predicînd resemnarea și pasivitatea, neputința omului, temerea în fața „supranaturalului", din care decurg practici obscurantiste, încătușări ale personalității umane, abateri de la cerințele realității, participări incomplete la activitatea socială, un prizonierat spiritual în așteptarea bunăvoinței „divine" într-o „lume de apoi" — nemaivprbind de practicile nocive întreținute de unele secte religioase. Or, modelul omului nou promovat de societatea noastră 

este radical opus, șe situează la antipodul acestui tip de personalitate. El trebuie să se caracterizeze printr-o atitudine activă, de încredere fermă în forțele proprii, în virtutea ideii că fericirea și bunăstarea omului se pot realiza in viața prezentă, prin munca și efortul propriu....De curînd am fost martori Ia o discuție in legătură cu rezultatele obținute de două comune învecinate din Bărăgan, ambele lovite de inundații. în fața calamității, locuitorii așezărilor au reacționat diferit. în timp ce în prima comună aceștia s-au resemnat repede, ba unii începuseră să inventarieze „păcatele" pentru care „dumnezeu" îi pedepsise, ceilalți au acționat unit.-hotărît. ceea ce le-a dat posibilitatea să recupereze chiar a- tunci o bună parte din pagube. Recunoaștem aici pe omul de acțiune. neînfrînt și hotărît să învingă orice obstacol ; o- mul încrezător în forteTe lui. în capacitatea de a înfrunta forțele naturii. de a nu ceda în nici o împrejurare. de a fi el cel cu ultimul cuvînt. Este omul nou. crescut în orînduirea noastră socialistă, călit la școala u- nor ample edificări materiale șl sociale pe pămîntul României.Educarea materialist-științifică a maselor necesită deopotrivă formarea unor convingeri ateist-științi- fice, precum și a unui comportament înaintat, în deplină concordanță cu concepția partidului nostru. Din această perspectivă se cere sporită combativitatea organizațiilor de partid față de acel comuniști care „teoretic" afirmă cu tărie idei materialist-științifice, dar cind este Vorba de diferite sărbători religioase sau evenimente din viața familiei, cred că pot face „rabat", că li se poate îngădui participarea la astfel de practici religioase. Or, este cit se poate de clar că formarea și dezvoltarea conștiinței socialiste nu poate fi apreciată decît în strînsă legătură cu comportamentul și atitudinile de zi cu zi, care încorporează și exprimă cel mai fidel ideile și convingerile ateist-științifice.Succesul deplin al acțiunii de formare și dezvoltare a conștiinței materialist-știintifice a maselor — operă de dimensiuni istorice — este condiționat de modul in care activitatea desfășurată pe cale organizată este susținută de exemplul și conduita personală a comuniștilor, de participarea lor activă la acțiunea de înarmare a oamenilor muncii cu concepția materialist-dialec- tică despre lume și viață.
Paul DOBRESCU

cunoască bine fiecare caz. Concret, în mod individual. Iar această cunoaștere numai discuția deschisă cu cel în cauză, o dată, de două ori, de cite ori trebuie, o poate asigura. S-a încadrat tînărul respectiv acolo unde i s-a dat repartiție? Da? Și dacă da, cum se descurcă? Sau dacă nu s-a încadrat, care a fost motivul? Trebuie căutat din nou. Poate este într-adevăr dintre cei care n-au în cap gîn- dul muncii. Dar se poate să nu fi fost primit acolo cu atenția cuvenită, ori poate chiar munca aceea nu se potrivește aptitudinilor lui. Trebiiie văzut. Și orice întrebare să capete răspuns. Așa cum o făceau la Brașov și în alte locuri, unde luaseră ființă acele „Sfaturi ale omeniei". Poate nici ele nu constituie întru totul un model al reușitei, dar activitatea lor era, in orice caz, un exemplu bun de urmat în privința modului cum trebuie să s;e discute, pe îndelete, cu răbdare și tact, cu aceia care la început de drum în viață încă nu știu încotro s-o apuce.Evident, nu are probleme deosebite municipiul Rm. Vîlcea și nici nu duce lipsă de inițiative și bune intenții. Și nici nu are mulți tineri în afara muncii, a unei activități utile. Oricare ar fi însă numărul lor, unul singur de-ar fi fără rost și tot ar trebui să stârnească preocupare. Fiindcă merită. Și chiar dacă repetăm ceea ce spuneam mai sus. nici o altă formă nu poate avea rezultate mai bune decit discuțiile repetate cu tînărul în cauză. Pînă 1 se cunosc opțiunile și felul de a fi. pînă la certitudinea că a înțeles fără echivoc ce trebuie să facă în viață. Climatul nostru general de respect față de muncă trebuie întărit, cultivat prin fapte, prin munca de zi cu zi.
Dinu POPESCU
Ion STANCIU
corespondentul „Scînteii'

Sinaia : cu telecabina spre platoul EucegilorFoto : Gh. Vințilă
Note false

în muzica ușoaraMuzica ușoară românească, fenomen artistic de mase, a cunoscut, mai cu seamă în ultimii ani, o permanentă dezvoltare și, totodată, semnificative mutații. Atit sub raportul conținutului de idei, cit și sub acela al modalităților componistice și interpretative, fie ele vocale sau orchestrale. Se nasc noi cîntece, multe dintre ele străduindu-se — și unele izbutind pe deplin — să valorifice mesaje adecvate preocupărilor omului acestui timp, gîndurilor și sentimentelor, gustului lui, format in procesul unei permanente îmbogățiri culturale. Astfel, pe lingă cînte- cele de dans, de dragoste, de bucurie sau de alean, de destindere, fondul cel mai bun al muzicii noastre ușoare se îmbogățește cu cîntece patriotice, de laudă a frumuseților țării, de slăvire, din perspectiva prezentului, a trecutului glorios al poporului nostru, de îndemn către ge- , nerațiile tinere să urmeze pilda strălucită a înaintașilor, să scruteze cu îndrăzneală, cu hărnicie și optimism viitorul prefigurat in Programul partidului. Asemenea cîntece exprimă mîndria pentru realizările oamenilor muncii, exaltă în conștiința tinerilor dragostea pentru muncă, pentru o viață demnă, pentru o moralitate conformă Codului nostru etic. Cîntece de patrie. de muncă, de viață adevărată, de visare, de dragoste — sint realități muzicale, prezente zilnic pe toate căile de difuzare a muzicii, fapt care atestă înflorirea muzicii ușoare românești în acești ani și. implicit, strădania majorității compozitorilor de a conferi creației lor nu un rol de „plăcută gratuitate", ci o funcție socială cu finalitate educativă. în această lumină, departe de a mai fi socotită o artă „periferică" (apreciată ca „mii noră" doar pentru faptul că i se spune „ușoară"), această muzică, crearea ei, presupune, din partea compozitorilor — fie cei dedicați în exclusivitate genului, fie cei. tentați să-l practice din cînd în cînd — conștiința unei importante responsabilități, deloc mai... ușoară decît aceea solicitată compozitorilor „grei".în acest sens, să rememorăm mal întîi — chiar dacă toată lumea declară că le cunoaște — rigorile din- totdeauna ale acestui gen : accesibilitate melodică (dar evitînd simplismul) ; text limpede (fără să fie banal) și bogat în idei (fără să fie prozaic) ; formă muzicală armonioasă (nu neapărat „geometrică") ; orchestrație originală (dar nu absconsă ori sofisticată) ; captare și redare sonoră adecvată (evitînd însă atit monotonia intensităților, cit și abundența decibelilor). Sint atribute care, conjugate cu o interpretare solistică plină de har, cu preciziune ritmică, au darul de a crea o muzică de largă audiență, îndrăgită de oameni de toate vîrstele și care justifică a- tenția acordată acestui gen... Acestor rigori li șe adaugă sarcinile specifice acestui timp, sarcini care, de fapt, stau în fața creatorilor noștri din orice domeniu : cunoaștere a realității, a psihologiei omului contemporan, a gradului lui real de pregătire, aprofundare a comandamentelor politico-sociale caracteristice societății noastre, studierea experiențelor celor mai recente din țară și din străinătate, pentru a Ie delimita pe cele utile de cele false, cunoașterea specificului național etc. Sînt îndatoriri care fac să sporească responsabilitatea creatorilor, atit sub raportul .mesajului, cit și sub acela al măiestriei. Iar pentru aceasta, grija față de conținutul de idei al cîntecelor trebuie împletită cu rigurozitatea cunoașterii științifice a legilor creației muzicale. Misiunea educativă încredințată muzicii ușoare nu mai îngăduie indiferență față de felul cum compunem această muzică, ce conținut îi dăm și cum o cintăm. Sînt răspunderi care sporesc importanta muzicii, ușoare, care dau gravitate actului creator și în acest domeniu, înnobilîndu-1. conferind profesioniștilor acestui gen altă poziție în peisajul social decît cea din trecut.De aceea, mi se pare' cel puțin ciudat faptul că. tocmai in condițiile acestui spot al răspunderilor muzicii ușoare, ale celor care o creează și o interpretează, de genul respectiv se apropie, fără nici un fel de complexe, persoane lipsite de

Puncte de vedere 
de George GRIGORIU

t V

PROGRAMUL I

9,00 Teleșcoală.
10,00 Bucuroși de oaspeți. Raid- 

anchetă pe șantierele unor 
cămine muncitorești destina
te tineretului.

10,25 Biblioteca pentru toti : Mio
rița.

11.15 întilnire cu... Niculina Mirea 
și Alexandru Fărcaș de la 
Opera Română din Cluj- 
Napoca.

11,40 Documentar TV : Bătrîna și 
mocănița.

12.00 Telex.
15,00 Fotbal : Sportul studențesc- 

Olimpia Satu-Mare.
16,50 Mult e dulce și frumoasă...
17.15 Muzică ușoară cu formația 

Valențiu Grigorescu. 

pregătirea necesară (de specialitate, intelectuală, politică). Asemenea persoane par a avea convingerea că a improviza, după ureche, o melodie (cel mai adesea reminiscență a ultimei emisiuni auzite la radio) sau a cînta o piesă cunoscută imitînd fără jenă un interpret de notorietate înseamnă a face muzică ușoară. Se vede că rigorile genului (pe cit de simple in enunț, pe atit de greu de atins in practică) dau respectivilor impresia de facilitate ; la fel cum r.esațiul publicului pentru muzică u- șoară (adesea ducînd la concesii nefaste din partea -lui) creează iluzia că se poate ajunge la notorietate fără prea multă muncă... De aici — invazia de care vorbeam. O îmbulzeală cu atit mai pernicioasă cu cit printre cei care se apropie de muzica ușoară fără să aibă pregătirea necesară — fie în ipostaza de „compozitori", fie în cea de „artiști" — se află și talente reale. (Că nu ducem lipsă de talente o demonstrează elocvent emisiunile-concurs ale Televiziunii, festivalurile județene, concertele amatorilor din întreaga țară. Recentul concurs de compoziții pentru tineret este, și el un e- xemplu elocvent). Asemenea talente. în loc să urmeze calea firească— a pregătirii, a perfecționării, a dobindirii unei conștiințe a actului artistic — devin peste noapte vedete de prim plan, vedete care însă, din motivele arătate mai sus, cel mai adesea se pierd la fel de meteoric cum au apărut.Iată de ce, după părerea mea, la ora actuală, problema principală a muzicii' noastre ușoare o reprezintă necesitatea școlarizării atît a viitorilor interpreți, cît și a viitorilor Compozitori de muzică ușoară — a acelora care, bineînțeles,-1 dau semne de. talent. SI în acest domeniu creai ția muzicală adevărată, convingătoare trebuie să fie un produs al talentului cultivat cu grijă, cu migală șl trudă, valorificat deplin, în spiritul unei desăvîrșite profesionalități, al unui exemplar civism.Se vorbește în ultima vreme din ce în ce mai aplicat, mai la obiect, mai energic — și deci mai util — despre carențele evidente ale muzicii noastre ușoare. (Poate ar trebui să se vorbească mai apăsat și despre realele succese obținute în domeniul respectiv ; dar, în sfîrșit, nu a- ceastă omisiune este problema principală : in definitiv, excesul critic dovedește dorință pasionată de îndreptare a lucrurilor). Problema principală constă, cred, în revizuirea atitudinii principiale față de muzica ușoară. Cită vreme nu se va întreprinde o mutație a unghiului de vedere. vor continua să apară și melodii banale, și texte sărace cu duhul, și interpreți „neaiutorați" — chiar dacă asemenea lacune vor continua să fie semnalate. Cred că trebuie început prin refuzul energic al oricărei manifestări de diletantism care se dă drept virtute artistică. Iar aceasta se cere — așa cum s-a semnalat în ..Scinteia" — în primul rind din partea forurilor direct responsabile (Uniunea compozitorilor. Uniunea scriitorilor. Radiodifuziune. Televiziune, teatre muzicale, școli de muzică etc.).Dar, în aceeași măsură, răspunderi serioase revin creatorilor profesioniști, compozitori și interpreți, care nu trebuie să asiste dinafară, indiferenți, la poluarea unui gen muzical atit de îndrăgit. Prezența lor mai activă în dezbaterile teoretice, exigenta în cadrul juriilor — de care se vorbește adesea — trebuie conjugate cu o neîntreruptă activitate didactică — în școlile de muzică, la universitatea păpulară etc. — și obștească, în cenaclurile de muzică ușoară, în mijlocul formațiilor de a- matori și, bineînțeles, în mijlocul publicului, pentru o permanentă activitate de orientare, de formare a gustului, de dirijare a opțiunilor către producția artistică autentică, însă, bineînțeles, riposta cea mai eficientă — și constructivă — dată nonvalorii o constituie creația însăși. Căci producția de valoare alungă de pe „piață" moneda fals-artistică. Este un adevăr asupra căruia, cred, ar trebui să mediteze mai profund toți creatorii noștri. în rîndul cărora, bineînțeles, mă simt inclus, cu conștiința întregii răspunderi estetice, civice, educative față de . muzica noastră, față de iubitorii ei, din ce în ce mai mulți,
17.30 Pentru timpul dv. liber vă 

recomandăm...
17.45 La volan — emisiune pentru 

conducătorii auto.
17.55 Cîntec mîndru-n țară auzi. 
18,1Q Atenție la... neatenție !
18.30 Cîntece de dragoste — muzi

că ușoară cu Norocel Dimi- 
triu.

18.55 Tribuna TV. în ajutorul celor 
care studiază în învățămînțul 
politico-ideologic de partid.

19.20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal.
20.00 Revista economică TV.
20,25 Telecinemateca. Ciclul ,,Mari 

actori". Michel Simon în fil
mul ..Sfîrșitul zilei". Premieră 
pe țară.

22,10 24 de ore.

PROGRAMUL II

20,00 Studio ’75.
20,25 Orchestre simfonice româ

nești.
21,15 Telex.
21.20 Inscripții pe celuloid.
21.45 Roman-foileton : ,,Familia

Thibault".

1
IFAPTUL

DIVERS
Calmare și 
îmbărbătare

Sub titlul „Dinții fi— pictura 
murală" relatam, de curînd, in 
rubrica noastră, despre picturile 
murale de la Timișoara, cu sce
ne din basme și povești, pe care 
le admiră copiii înainte de a in
tra la dentist, avind asupra lor 
un efect de calmare și îmbărbă
tare. Iată că inițiativa timișore
nilor a fost preluată și de Cen
trul stomatologic — secția pe
diatrie — Satu-Mare. Luni, 27 
octombrie, a avut loc aici „ver
nisajul" unei galerii de picturi 
tempera (cu scene hazlii, pe 
teme stomatologice, din lumea 
animalelor). Picturile au fost 
donate de 11 elevi — muncitori, 
funcționari, meșteșugari — de la 
seefia de artă plastică a Scolii 
populare de artă din Satu-Mare.

„La revedere,
Căciulata"din Finlanda, autoareazile petrecuteKarina Haapamen este o fetiță ’ - ‘ 'unui reportaj despre frumoasele " . 'mai puțin frumoasa stațiune balneară Călimănești-Căciulata. Numărul revistei „Lomapallo", în care a apărut reportajul, a fost trimis și pe adresa conducerii stațiunii de pe Valea Oltului. în finalul reportajului său, Karina menționează : „A fost prima mea excursie de mai lungă durată și promit să mă întorc aici cit mai curînd".

în nu

Nu-i tine
9

de cald...Pînă de curînd, Nicolae Sores- cu a fost șeful unei secții de instalații sanitare și încălziri centrale a cooperativei meșteșugărești „Progresul" din Rm. Vîlcea. în calitatea pe care o avea. N.S. contracta diverse lucrări cu diverși cetățeni. De fiecare dată însă, făcea ce făcea și umfla devizele peste măsură. Plusul intra în buzunarul propriu, păgubin- du-i, deopotrivă, și pe cetățenii respectivi, și pe colegii meșteșugari. Din dosarul înaintat procuraturii locale reiese că plusurile lui N.S. se ridică la 18 500 lei. Este limpede că, deși s-a ocupat (cum s-a ocupat) de încălziri centrale, ce-1 așteaptă n-o țină de... cald. să-i
40 din 77

si 9 din 40»
Greu de crezut, dar adevărat : 

acesta este — cifric — rezultatul 
unui test efectuat de organele de 
miliție cu conducătorii auto pro
fesioniști angajați ai l.J.G.C.L. 
Deva. Verificarea cunoștințelor 
profesionale ale șoferilor profe
sioniști s-a făcut pc baza chestio
narelor de circulație. Chestiona
re la care s-au dat răspunsuri 
sub orice critică. Numai 9 din 
cei 40 de examinați au reușit să 
întrunească minimum de puncte 
obligatoriu, restul de 
buni de... dat jos de la 
Dar, in afară de acest 
cu totul nesatisfăcător 
atestând slaba pregătire profesio
nală a șoferilor profesioniști), 
examenul a scos la iveală și o 
lipsă de disciplină atit din par
tea șoferilor, cit și a celor care 
răspund de ei. La testare tre
buiau să se prezinte 77, dar au 
venit numai 40. Probabil că cei
lalți 37 n-au lipsit intimplător.

31 fiind 
volan, 

rezultat 
(testul

de pe
Cu musca 
pe căciulăZărindu-i pe doi lucrători miliție Ia vreo sută de metri șosea, șoferul Alexandru Chiriță, de la I.A.C.C. Brașov, a frînat brusc, s-a dat jos de la volanul autodubei TV și, împreună cu alți doi inși (Gh. Petre și Ion Dima), a început să fugă peste cîmp. Văzînd că cei trei nu se mai întorc și părîndu-li-se suspectă fuga lor, lucrătorii de miliție s-au dus la autodubă și au găsit înăuntru 67 de găini speriate și cîțiva saci cii furaje combinate. Și orătăniile, și rajele fuseseră sustrase de trei de la Combinatul avicol Hălchiu. Găinile au scăpat, găinarii — nu.

fu- cei din dar
De ce a
pierit un om

O automacara de la Întreprin
derea de construcții metalice și 
prefabricate din București a por
nit la drum cu o bandă transpor
toare spre un punct de lucru. In 
momentul cind automacaraua a 
trecut pe sub o linie electrică 
aeriană de 15 KV, brațul ei a 
intrat sub zona de influență a 
acesteia, punind banda transpor
toare sub tensiune. Un lucrător, 
Constantin Dumitru, care ținea 
un capăt al benzii transportoa
re, spre a evita balansul, a fost 
electrocutat mortal.

Din primele cercetări rezultă 
că dispozitivul de semnalizare, 
care trebuia să indice intrarea 
brațului automacaralei in zona 
de influentă a liniei electrice 
aeriene, nu a funcționat. De ce 
nu a funcționat, spre a preveni 
pericolul ? Pentru că era defect. 
De ce era defect ? întrebare la 
care trebuie să răspundă cei din 
vina cărora un om nu mai este 
astăzi printre noi.

Rubrică redactată de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii"
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Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
BUCUREȘTIîn numele meu, al guvernului meu și al poporului din Lesotho, aș să adresez sincerele mele mulțumiri Excelenței Voastre pentru bunele transmise nouă cu ocazia celei de-a IX-a aniversări a independenței. dori urări

IIMOSHOESHOE
Rege al statului Lesotho

Plecarea ministrului comerțului exterior și cooperării 
economice internaționale la New YorkVMarți la amiază a părăsit Capitala, îndreptmdu-se spre New York, tovarășul Ion Pățan, viceprim-ministru al guvernului, ministrul comerțului exterior și cooperării economice internaționale, care va conduce delegația guvernamentală română Ia lucrările Comisiei economice mixte româ- no-americane.La plecare, pe aeroportul Otopeni, *

erau prezența tovarășii loan Avram, ministrul industriei construcțiilor de mașini. Nicolae M. Nicolae, ministru secretar de stat la Ministerul Comerțului Exterior și Cooperării Economice Internaționale, alte persoane oficiale.Au fost de față Richard N. Viets, însărcinatul cu afaceri a.i. al S.U.A. Ia București, și membri ai ambasadei.

Întîlnire la C. C. al P. C. R.Marți dimineața, tovarășii Iosif Banc, membru supleant al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R.. și Constantin Vasiliu, adjunct de șef de secție Ia C.C. al P.C.R., s-au intîlnit cu delegația Consiliului Național al Revoluției din Dahomey, condusă de Andre Atchade, membru al Biroului Politic al C.N.R., ministrul industriei,-comerțului și tu-
DELEGAȚIA MfflM

NAȚIONALĂ DIN MALIDelegația Comitetului Militar de Eliberare Națională (C.M.L.N.) din Republica Mali, condusă de A- madou Baba Diarra, vicepreședintele C.M.L.N. și ministrul planului, care, la invitația C.C. al P.C.R., a făcut o vizită de prietenie în țara noastră, a părăsit, marți dimineața, Capitala.

Cronica zilei SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ A TURCIEI

Cu prilejul vizitei în țara noastră a ministrului federal pentru dez- din Sup- cu .investiții Ladislav convorbirivoltare tehnică și R. S. Cehoslovacă, ka, au avut loc președintele Consiliului Național pentru Știință și Tehnologie, Ion Ursu, privind dezvoltarea și a- dîncirea colaborării și cooperării româno-cehoslovace în cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică și fost încheiat Programul de cola- jorare și cooperare pentru perioada

1976—1980 în acest domeniu. Documentul a fost semnat, din partea română, de Ion Ursu, iar din partea cehoslovacă, de Ladislav Supka.
★în timpul șederii în România, oaspetele cehoslovac a vizitat unele întreprinderi. institute de cercetare- dezvoltare și de învățămînt. între care Institutul de cercetări chimice ICECHIM și Centrul Național de Fizică. (Agerpres)

PRONOSPORT
CÎȘTIGURILE CONCURSULUI DIN 26 OCTOMBRIE 1975

4CATEGORIA I : (13 rezultate) 10,75 variante a 9 713 lei.CATEGORIA A II-A : (12 rezultate) 200 variante a 627 lei.CATEGORIA A III-A : (11 rezultate) 1 923,60 variante a 98 lei.
BULETIN RUTIER

INEORMAȚ11 DE LA DIRECȚIA CIRCULAȚIE DIN INSPECTO
RATUL GENERAL AL MILIȚIEI

Distanța de oprireUna din cauzele generatoare de frecvente tamponări intre autovehicule sau între acestea și obstacole fixe și mobile o constituie neapre- cierea corectă a distanței. Cu alte cuvinte, neconcordanța între viteza autovehiculului și spațiul în limitele căruia acesta poate fi oprit în siguranță. Erorile sint Și mai primejdioase în condițiile circulației pe drumuri umede, acoperite cu mizgă, polei, gheață sau zăpadă, care reduc aderența pneurilor și, implicit, sporesc spațiul de frînare din cauza alunecării. Aderența' pneurilor scade în proporție directă cu gradul de uzură a acestora. Mai trebuie avut ln vedere că distanța de oprire este determinată și de eficiența sistemului de frînare.Din cauza neaprecierii corecte a

anul acesta au accidente grave, și 60 de răniți,distantei de oprire, avut loc numeroase soldate eu 15 morți . în afară de faptul că săptămînal se produc zeci de tamponări. cu importante pagube materiale.Distanța de oprire se realizează in limita a doi timpi succesivi : așa-nu- mitul timp mort (respectiv timpul de reacție a șoferului din momentul în care sesizează necesitatea frînării și pînă în momentul frineze, la care se parcurs de către cind frîna intră în pe care-I parcurge
în care începe să adaugă și timpul autovehicul pînă acțiune) și timpul ______ r_______ autovehiculul de cind incepe să fie frînat și pînă cind se oprește. Pentru condiții normale de drum și cu autovehicule în bună stare tehnică, inclusiv Dneurile corect umflate, valorile medii ale distanțelor de oprire în funcție de viteza de circulație sînt următoarele :

Viteza de circulație (km/h) :,Distanta parcursă în timpul mort (metri)Distanta totală de oprire (metri) : 40 50 60 70 80 90 1009 11 13 15 17 19 2119 26 36 46 58 71 85

rismului, care face o vizită de prietenie in țara noastră, la invitația C.C. al P.C.R.Cu acest prilej, s-a efectuat un schimb de informații și de vederi privind principalele preocupări actuale ale P.C.R. și C.N.R., extinderea relațiilor de prietenie și colaborare dintre popoarele român și daho- meyan.

Marți după-amiază a părăsit Capitala Giuseppe Medici, senator, președintele Academiei Naționale de Științe Agricole a Italiei, care, la invitația Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, a făcut o vizită în țara noastră. Oaspetele a avut convorbiri cu Nicolae Giosan, președintele Academiei de Științe Agricole și Silvice, și Angelo Miculescu, viceprim-ministru al 'guvernului, ministrul agriculturii și industriei alimentare, privind dezvoltarea colaborării tehnico-științifice in domeniul agriculturii între academiile și ministerele de specialitate din cele două țări.

Excelenței Sale Domnului FAHRI S. KORUTURK
Președintele Republicii TurciaAniversarea proclamării Republicii Turcia îmi oferă plăcutul prilej de a vă adresa cele mai cordiale felicitări și urări de fericire personală, de pace și prosperitate pentru poporul turc prieten.îmi exprim ferma convingere că relațiile de prietenie, colaborare și bună vecinătate statornicite între țările noastre, fundamentate pe principiile înscrise în Declarația solemnă comună recent semnată la București, se vor dezvolta continuu, in interesul popoarelor noastre, al păcii și securității în regiunea Balcanilor, in Europa și în întreaga lume.

La plecare, pe aeroportul Otopeni, delegația a fost salutată de tovarășul Iosif Banc, membru supleant al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., de activiști de partid și de stat. (Agerpres)
• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

Rugbiștii noștri, campioni europeni, 
în pregătire pentru noua ediție a C.E.
• PRIMELE MECIURI OFICIALE - CU POLONIA Șl FRANȚA
• 0 ECHIPĂ NEOZEELANDEZĂ VA JUCA LA CONSTANȚA

Șl BUCUREȘTIMomentele principale ale sezonului internațional al rugbiștilor români se apropie ; duminică, 2 noiembrie, selecționata reprezentativă va juca la București, în cadrul campionatului european, cu echipa Poloniei, urmind ca apoi — marele examerf de fiecare an — să întîlnească redutabila formație a Franței. Acest meci va avea loc la Bordeaux, la 23 noiembrie, constituind, de altfel, derbiul campionatului continental, al cărui titlu, după cum se știe, este deținut de rugbiștii români, în urma victoriei asupra Franței, anul trecut, la București. Mai mult decît în alte sezoane, acum confruntarea rugbiu- lui românesc cu rugbiul francez este așteptată cu un interes special. Se cuvine subliniat că, în afara meciului dintre echipele A, sînt programate alte două partide între rugbiștii celor două țări : echipele de tineret (7 decembrie, la Bourg en Bresse) și selecționatele studențești.Reîntorși nu cu mult timp în urmă din turneul efectuat în Noua Zee- landă — unde (ecourile încă nu s-au stins) au lăsat o bună impresie și au dobîndit o utilă experiență — rugbiș-

tii tricolori au în vedere o comportare pe măsura așteptărilor. Meciul România — Franța de la Bordeaux va trebui să sublinieze deci și mai evident progresul tehnic și „15“-lui nostru.După încheierea primei campionatului diviziei A lideri, în seriile respective, sînt Farul și Dinamo), antrenorii lotului, Va- leriu Irimescu și Petre Cosmănescu, au’convocat la pregătire pentru partidele menționate 33 de rugbiști din București (cei mai mulți), Constanța, Petroșani, Timișoara, Bîrlad. Dintre aceștia, îi menționăm pe Pop, Munteanu, Dărăban, Durbac, Nica, Nicolescu, Postolache, Fugigi, Constantin, Ortelecan.între cele două meciuri oficiale, rugbiștii noștri fruntași vor susține — urmare a contactelor ce s-au stabilit între forurile de rugbi din România și Noua Zeelandă — o partidă amicală (9 noiembrie, la București) cu o puternică echipă neozeelandeză, campioana provinciei Auckland. Oaspeții au prevăzut un joc și la Constanța (5 noiembrie) cu actuala campioană a țării noastre, Farul.

tactic alpărți a (ai cărei

Azi, pe stadionul Republicii din Capitală

Sportul studențescPe stadionul Republicii din Capitală se va disputa astăzi meciul restanță dintre echipele Sportul studențesc și F.C. Olimpia Satu-Mare, con tînd pentru etapa a 9-a a campiofțg- tului diviziei A la fotbal. Partida va începe la ora 15,00 și va fi transmisă in întregime la televiziune.ÎN CÎTE VA RÎNDURI
După cum se vede, distanța de o- prire crește într-o proporție mai mare decît viteza autovehiculului. De aceea, se impune cu necesitate adaptarea in permanență a vitezei autovehiculului la împrejurările concrete de trafic, adăugindu-se. mai cu seamă în sezonul rece, o mariă de siguranță la valorile indicate, pentru ca oprirea autovehiculelor să se realizeze oportun și în deplină siguranță.și în deplină siguranță.

Pentru 
de bicicliștitimp a sporit conside* bici-

noroi, se transformă într-o peliculă opacă. în felul acesta se reduce simțitor vizibilitatea prin parbriz. în cazul deplasării pe timp de ploaie se impune oprirea din cind în cind a autovehiculului și ștergerea părții exterioare a parbrizului. Cu acest prilej vor fi șterse atît semnalizatoarele, cit și farurile. Totodată, trebuie subliniat un obicei periculos al unor automobiiiști care folosesc un singur ștergător de parbriz. Impresia că vizibilitatea obținută astfel este suficientă e falsă și extrem de primejdioasă pentru siguranța circulației.

★Societatea de Cruce Roșie din Republica Socialistă România a trimis Societății de Cruce Roșie din India un ajutor compus din alimente și medicamente, pentru a veni în sprijinul populației afectate de inundațiile catastrofale,
★Multiplelor manifestări organizate în țară cu prilejul centenarului nașterii poetului Ștefan Octavian Iosif li s-au adăugat o sesiune de comunicări științifice, desfășurată marți în Capitală. Sesiunea a fost organizată de Direcția, generală a Arhivelor Statului, Universitatea Institutul de istorie și „George Călinescu".

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Excelenței Sale Domnului SULEYMAN DEMIRED
Primul ministru al Republicii Turcia

București și teorie literară(Agerpres)
Cu ocazia Zilei naționale a Republicii Turcia, am plăcerea de a vă adresa,’ numele guvernului român și al meu personal, călduroase felicitări.îmi exprim ferma convingere că relațiile de prietenie dintre cele două popoare ale noastre vor cunoaște o dezvoltare ascendentă, spre binele acestora și în interesul păcii și colaborării în Balcani, Europa și în întreaga lume.

In

în ultimul rabil numărul posesorilor de clete. Fiind un vehicul ușor de manevrat și... fără permis de conducere, bicicleta constituie unul din cele mai importante mijloace de deplasare rutieră. Intrucît se constată că mulți bicicliști se aventurează imprudent pe drumurile publice, fără să cunoască normele de circulație și fără să aibă biciclete echipate corespunzător, mai ales cu sistemele iluminare (dinam, fkr, „ochi de sică"), nu rareori ei constituie un ricol pentru siguranța traficului, unii cad victime unor accidente consecințe dintre cele mai grave. Numai în primele nouă luni ale acestui an 99 bicicliști și-au pierdut viața și 153 au fost răniți grav în asemenea împrejurări.Zilele acestea. Direcția circulație din I.G.M. a editat, într-un tiraj de masă, o broșură care se adresează In special bicicliștilor, conținînd recomandări utile. Concluzia care se desprinde din textele și ilustrațiile broșurii este că nu e de ajuns să înveți să mergi pe bicicletă, ci trebuie să cunoști — și să respecți — toate regulile de circulație.

In obiectiv

de pi- pe- iar cu

Imaginea foto reprezintă urmările unui accident de circulație petrecut pe raza județului Dolj. Conducînd autoturismul l-Dj-7911, șoferul Ro- șică Păun s-a angajat în depășirea unui autocamion, pe timp de ploaie și intr-o curbă lipsită de vizibilitate. Tamponarea n-a mai putut fi evitată. Urmarea : un pasager și-a pierdut viața, iar conducătorul autoturismului și încă o' persoană au fost grav răniți.

După 3 runde, în masculin de șah de garia) în clasament conduc Matano- vici (Iugoslavia) și Sigurjonsson (Islanda). cu cite 2,5 puncte, urmați de Gheorghiu (România), Ree (Olanda), Ermenkov (Bulgaria) și Bednarski (Polonia) cu cite 2 puncte. Marele maestru român Florin Gheorghiu a ciștigat partida întreruptă în runda a 3-a cu Wirthenson (Elveția).
★în penultima rundă a turneului zonal feminin de șah de la Pola (Iugoslavia), maestra româncă Suzana Makai a ciștigat partida cu jucă- toarea iugoslavă Amalia Pihailici. Alte rezultate : Veroczi — Podra- janskaia 1—0 ; Kalchbrenner — Lackman 0—1 ; Katinger — Hartston 0—1 ; Margareta Teodorescu — Po- rubski remiză.
★în turneul zonal feminin de șah de la Karlovy Vary s-au disputat partidele întrerupte în rundele anterioare. Sahista româncă Gertrude Baumstark a ciștigat partida din runda a 16-a și se menține șamentului.

turneul zonal la Vrata (Bul-

româncăciștigat partida cu Asenova (Bulgaria) printre fruntașele cla-
TENISîn sala „Pierre de Coubertin" din Paris au început întrecerile tradițio-

nalului turneu internațional de tenis dotat cu trofeul „Jean Becker", contînd pentru „Marele Premiu— F.I.L.T.". în primul tur, campionul olandez Tom Okker l-a eliminat cu 6—1, 6—1 pe italianul Adriano Pa- riatta, iar polonezul Wojtek Fibak l-a întrecut cu 6—1, 6—1 pe Paolo Bertolucci (Italia).
*Turneul internațional de la Teheran a fost ciștigat de Eddie Dibbs (S.U.A.), care l-a învins în finală cu 1—6, 6—4, 7—5, 6—4 pe Ivan Molina (Columbia).

Atenție la parbrize!Toată lumea cunoaște necesitatea și utilitatea parbrizelor auto. Dar nu toți țin seama că nici cele mai perfecționate sisteme mecanice nu asigură curățirea perfectă a întregii suprafețe a parbrizului. în caz de ploaie, porțiunile laterale rămîn acoperite de apă care, amestecată cu praf sau

O particularitate lingvistică face ca în limba rusă noțiunile de ..pădure" si ..schelă" crin același „lesa". Folosind joc de cuvinte, exprimă cerința întru totul justificată ca dezvoltării, creșterii „pădurii" de schele, simbol al construcției socialismului si comunismului, să-i corespundă în permanentă creșterea fondului păduri, nată a tice....Am o dată, rîurilor Inoci un impresionant ..exegi monumentum": în miilocul unei păduri neobișnuit de dense — o placă neagră de marmură cu inscripția: .Karl Fran- tevici Tiurmer septembrie 1824 septembrie ridicat un prin acest dri.i".Ne aflăm iar în a- ceastă pădure-muzeu. de aproape o mie de hectare, pe care umilul „pădurar" al contelui Uvarov a sădit-o în urmă cu atitea decenii. Ea are un vo-

să fie exprimate cuvînt : acest se și

de bogăție însem- Uniunii Sovie-contemplat, nu între cursurile Moscova si

2111900. Ti-ai monument măreț co-

cinema
• Mastodontul : SCALA — 9,30;
11,30; 14: 16,15; 18,30; 20,45, GLO
RIA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 
20,30.
• Jakob mincinosul : TIMPURI 
NOI : — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20,15.
• Cele mai bune momente cu Stan 
și Bran : PATRIA — 9.30; 11,45; 
14; 16,15; 18,30; 20,45, BUCUREȘTI

— 8.45; 11; 13.15; 16,15; 18,30; 20,30.
• Se mai întîmplă minuni : LU
CEAFĂRUL — 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,15; 20.30, FESTIVAL — 9,15; 11,30; 
13,45; 16 ; 18.15; 20,30, FAVORIT — 
9,15; 11,30; 13,45; 16; 18.15; 20,30.
• Program pentru copii : DOINA
— 9,45.
• Dragoste la 16 ani : DOINA — 
11,30; 13.30; 15,45; 17,45 ; 19.45.
• Unde este compania a 7-a 7 î
CAPITOL — 9.30: 11,45; 14; 16;
18,15; 20,30, MELODIA — 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20,30.
• Mușchetarul român î GRIVITA
— 9; 11,15; 13,30; 16; 18.15; 20,15,
AURORA — 9; 11,15; 13.30; 15,45;
18; 20,15, TOMIS — 9; 11,15: 13,30;

15,45; 18; 20.15,
11,15; 13,30; '■ '
• Mireasa
— 9; 11,15; ao.ju 
FEROVIAR — 9 
18,15; 20.15.
O Cantemir : GIULEȘTI — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20,15, VOLGA — 9: 
11,15; 13,30; 15.45; 18; 20. MIORIȚA
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
• O călătorie spre centrul pămtn-
tului : SALA PALATULUI (seria 
de bilete 35) — 17; (36) — 20.15;
EXCELSIOR — 9; 12.30; 16; 19,30,
FLOREASCA — 9 ; 12 ; 16 ; 19,15.
• Elixirul tinereții : DRUMUL SĂ
RII — 15,30; 18; 20,15, VIITORUL — 
16; 18; 20.

FLAMURA
13.45; 18; 20,15.
lui Zandy : VICTORIA 
13,30; 16; 18,15: 20.30,

j; 11.15; 13,30; 16;

• La strada — 14,30. Dansez pen
tru tine — 16.30. Belphegor (am
bele serii) — 18,45 : CINEMATECA 
(sala Union).
• Delict din dragoste : CENTRAL
— 9.15; 11,30; 13.45: 16; 18.15: 20,30.
• Noaptea artificiilor : LIRA — 
16; 18; 20.
• Ferma lui Cameron : DACIA — 
9; 11.15; 13,30: 15.45; 18; 20,15, ARTA
— 15.30: 17,45; 20.
• Rătăcire : MUNCA — 16; 18; 20.
• Calvarul unei femei : BUCEGI
— '15,45; 18; 20,15.
• Evadarea : PROGRESUL — 16; 
18; 20.
• întoarcerea lui Colț Alb : UNI
REA — 16; 18; 20. ■

MANEA MÂNESCU
Prim-ministru al Guvernului 

Republicii Socialiste Româniade
Ia ambasada U.R.S.S.Cu prilejul celei de-a 58-a aniversări a Marii Revoluții Socialiste din Octombrie, la Ambasada Uniunii Sovietice din București a avut lqc marți după-amiază gala filmului „Ei au luptat pentru patrie", ecranizare după cunoscutul roman al lui Mihail Șo- lohov.Au participat activiști'de partid, reprezentanți ai unor ministere și instituții centrale, oameni de cultură și artă.Au luat parte, de asemenea, șefi de misiuni diplomatice acreditați în țara noastră și alți membri ai corpului diplomatic.
vremea

Timpul probabil pentru zilele de 29, 30 și 31 octombrie. In tară : Vremea va fi în general frumoasă, mai ales în prima parte a intervalului, îndeosebi în sudul și vestul țării, unde cerul va fi variabil, mai mult senin. In nord-est cerul va prezenta înnorări mai accentuate și, izolat, la sfîrșitul. intervalului, vor cădea burnițe și ploi slabe. Vint slab pînă la moderat. Minimele vor fi cuprinse între minus 2 și plus 8 grade, izolat mai coborîte în depresiunile din estul Transilvaniei și în nord-estul țării, iar maximele între 10 și 20 de grade. Ceață șl brumă. în București : Vreme în general frumoasă, cu cerul variabil, mai mult senin. Vint slab. Temperatura ușor variabilă Ceață și brumă.
De la ADASAdministrația Asigurărilor de Stat;’, adiicș lă cunoștință celor '"îhtSreSați că la data de 30 octombrie 1975 va avea loc tragerea de amortizare lunară obișnuită a asigurărilor de viață pentru care ratele de primă sînt achitate la termenele stabilite.Cu acest prilej, pentru a crea posibilitatea celor care au încheiat astfel de asigurări să participe la o tragere de amortizare suplimentară, Administrația Asigurărilor de Stat organizează și o tragere specială, pentru 5 combinații de litere.La tragerea de amortizare specială participă toate asigurările de viață, în baza combinațiilor de litere atribuite în polițe, pentru care ratele de primă sînt achitate la zi, inclusiv pentru luna octombrie 1975, pînă în ziua organizării tragerii de amortizare.

Simbolurile de laPunerea în valoare a resurselor economice ale tuturor regiunilor țării se afirmă astăzi ca o preocupare de prim ordin in eforturile de dezvoltare ale Turciei. într-un asemenea context, atenția se oprește și asupra zonelor de Ia Marea Neagră, denumite cu termenul generic „Kara Deniz Bolgesi" — o regiune vastă și bogată, favorizată de natură, care pornește de la minele și furnalele din Zonguldak și Ere- gli și se continuă, prin culturi de tutun, livezi de aluni și cireși, pînă la marile plantații de ceai de la Rize.O călătorie pe țărmul anatolian al Mării Negre, pe șoseaua nouă ce pornește de la Samsun, descoperă privirii imagini pline de farmec. Drumul șerpuiește între linia dantelată a țărmului și versanții abrupți ai munților Pontici, stră- bătînd sate pitorești, cu căsuțe din lemn sau piatră, cocoțate pe piloni, pentru a fi ferite de umezeală. Trabzon, centru al a- cestei regiuni, oraș antic, cu inestimabile monumente arhitectonice (timp 4e mai bine de 250 de ani aici și-au avut reședința conducătorii imperiului bizantin de la Trabzon), a fost, dintotdeauna,

un port comercial plin de animație, punct de sosire sau de plecare a caravanelor Persia.Tocmai această veche vocație luată în considerație cu prioritate de proiectele guvernului turc privind extinderea și dezvoltarea orașului, racordarea lui la circuitul economiei naționale. Din bugetul țării pe 1976 au fost

Trabzonmilioane lire anual. Va crește, totodată, substanțial numărul navelor străine ce vor acosta ln rada lui Trabzon.Și este de faptul că, în relațiilor ce se România și Turcia, în vara anului trecut a avut loc aici o mare festivitate, care marca inițierea unei noi forme de colaborare între cele două țări : stabilirea unei linii comerciale directe între Constanța și Trabzon și includerea acestui port în circuitul tot mai amplu al schimburilor României cu Turcia, din zonă, rostit cu prefectul Trabzon acest fapt va avea implicații binefăcătoare nu numai pentru viața portului, dar și pentru stimularea activităților economice în localitățile situate de-a lungul căilor de tranzit ce traversează teritoriul Turciei. Un simbol sugestiv, un e- xemplu rodniciei S8& reciPtW

dinstră- este portu-relevat spiritul prietenești dezvoltă între

NOTE 
DE CĂLĂTORIEalocate 130 milioane lire pentru lărgirea și modernizarea instalațiilor portuare, construirea unor noi cheiuri și .antrepozite. Spre sfîrșitul verii a început aplicarea unui alt proiect pentru perfecționarea și extinderea infrastructurii rutiere care deservește portul. între altele, în muntele Zigana, de-a lungul porțiunii celei mai dificile și periculoase a drumului ce trece la peste 2 030 metri deasupra mării, a început străpungerea Ct-f t’.'.r de: aproape dt>î kilometri. Ca Urmare a ncestor lucrări de modernizare, tării vor tranzitarea lor, cu

veniturile spori, din mărfuri- aproape 650

României cu alte state în cuvîntul acel prilej, vilayetului sublinia că

pregnant al colaborării avantajoase dintre două țări interesate în realizarea de noi pași pe calea progresului economic.
Ion BADEA.

Ministrul afacerilor externe al Republicii Socialiste România, George Macovescu, a trimis o telegramă de felicitare ministrului de externe al Republicii Turcia, Ihsan Sabri Cagla- yangil, cu ocazia Zilei naționale a Republicii Turcia.
★Cu prilejul Zilei naționale a Republicii Turcia, ambasadorul acestei țări la București, Osman Derinsu, a rostit, marți seara, o cuvîntare la televiziune.

Marți seara, Institutul român pentru relațiile culturale cu străinătatea a organizat o manifestare culturală cu prilejul Zilei naționale a Republicii Turcia.Au fost prezenți reprezentanți ai I.R.R.C.S., ai Ministerului Afacerilor Externe. Consiliului Culturii și Educației Socialiste, oameni de artă și cultură, un numeros public.Au fost de față Osman Derinsu, ambasadorul Republicii Turcia la București, membri ai ambasadei.(Agerpres)

lum de masă lemnoasă de 1 200 mc la hectar (în timp ce și 600 mc la hectar se consideră bun). Pădurea este alcătuită din zone de arbori de specii diferite : plopul de Berlin, foioasele europene. molidul nordic.

sotită de sporirea suprafețelor împădurite. ..Oceanul verde", cum este denumită bogăția silvică a Uniunii Sovietice. ocupă cam o treime din suprafața tării (vreo 670 000 000 hectare) si furnizează anual 400 000 000 mc de

care arăta. totodată, că în anii actualului cincinal in această republică unională au fost sădite șî refăcute păduri pe o suprafață de peste 710 000 hectare. De altfel, presa sovietică relatează pe larg despre acțiuni si-

nomie ceasta, faptul că. în perdelele protecție determină un plus de producție de 200—300 kilograme cereale la hectar sau de faptul că pădurea re-
UNIUNEA SOVIETICA

națională". A- în afară de riguros stabilit diferite zone, silvice de

Resursele „oceanului verde11
CORESPONDENTA din moscova

Tiurmer a pus mult suflet în munca sa. Iar cind trufașul conte Uvarov a lăsat drum liber securii. Tiurmer a părăsit pădurea si a plecat în alte ținuturi. ..Căci securea în pădure devine criminală atunci cind depășește atribuția -pensetei în chirurgie" — spunea el.Dar să revenim la ideea de la început. în U.R.S.S.. înmulțirea schelelor industriale ale celui de-al nouălea cincinal a fost in-

material lemnos, din x care se fabrică 20 000 de genuri de Droduse. Cu toate acestea, datorită extinderii zonelor oăduroase nou cultivate sau crescute ne cale naturală, fondul silvic ai U.R.S.S. a SDorit în cel de-al nouălea cincinal cu încă 12 000 000 hectare. ..Astăzi sădim Dăduri mai multe decit tăiem", oreciza L. M. Elivetki, director general adjunct in Ministerul Gospodăriei Silvice al R.S.F.S.R..

realizate inmilare. aceeași perioadă in diferiteU.R.S.S. : 80 000 hectare împădurite în U- craina. 50 000 000 copaci sădiți de-a lungul canalelor si lacurilor de acumulare din Uzbekistan etc. Așa cum arăta recent Vladimir Nikolaiuk. prim- vicepresedinte al Comitetului de Stat pentru gospodărirea pădurilor al Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., ..fără pădure nu se poate concepe o eco-

republici ale orezintă o sursă de neinlocuit de oxigen pentru împrospătarea și purificarea atmosferei din zonele industriale. Ca urmare a acestor preocupări, nu este de mirare că. în pofida dezvoltării lor industriale intense, un sir de regiuni. între care Moscova. Voronej și altele, dispun în prezent de suprafețe mai mari de păduri decît cu decenii în urmă.Grija pentru păstrarea si amplificarea resurselor forestiere.

pentru economisirea acestei imnortante a- vutii este ilustrată și de preocuparea organelor si întreprinderi- lor de resort din U.R.S.S. pentru folosirea cit mai rațională, mai comnlexă a materialului lemnos.Cîteva cifre : din întregul spor al producției de material lemnos, care în anii actualului cincinal a fost de 19 000 000 mc. cantitățile provenite din trunchiuri nronriu-zise de arbori nu reprezintă decit 3 000 000 mc. Cea mai mare Darte a fost obținută Drin valorificarea largă a resurselor lemnoase considerate cu ani în urmă .,nefolosibile"..Hărnicia și spiritul gospodăresc fac astfel ca dezvoltarea Industrială, progresul tehnic, departe de a avea drept consecință reducerea sau anihilarea zonelor păduroase, se poată întîlni dotinta justificată omului de a păstraspori acest dar al naturii, de a-1 folosi pentru îmbogățirea propriei sale vieți.

să cu a Si
1. DUȚA

• Filip ce! bun : COSMOS — 15,30; 
18; 20,15.
© Fluviul fără întoarcere : FE
RENTARI — 15,30; 18; 20,15, MOȘI
LOR — 15,30; 18; 20.
• A fost odată un Hollywood î 
COTROCENI — 10; 13,30: 16,15; 19.
• Incredibilele aventuri ale unor 
italieni In Rusia : POPULAR — 
15,30; 18; 20,15.
• Piciul — Trîntoril ; PACEA — 
15.30; 17,45; 20.
• Ștefan cel Mare — Vaslui 1475 : 
VITAN — 15,30; 19.
• Scufundare Ia mare adlncime : 
CRINGAȘI — 17.
• De ce este ucis un magistrat : 
FLACARA — 15,30; 18; 20,15.

• Piedone — comisarul fără armă: 
RAHOVA — 9,15; 11,30; 15,30; 17.45; 
20.

teatre
• Teatrul Național București (sala 
mare) ; Să nu-ți faci prăvălie cu 
scară — 19,30.
• Filarmonica „George Enescu'1 
(sala mică a Palatului Republicii 
Socialiste România) : Muzici pa-

raleie. Conducerea muzicală : Ana- 
tol Vieru — 20.
• Teatrul de operetă : Oklahoma
— 19,30.
• Teatrul de comedie : Musafirul 
care n-a sunat la ușă (premieră)
— 19,30.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulan-
dra" (sala din bd. Schitu Măgu- 
reanu) : Chlțimia — 19,30, (sala
din str. Alex. Sahla) : Elisabeta I
— 19,30.
• Teatrul Mic: Răspintia cea mare
— 19.30.
• Teatrul „C.I. Nottara" (sala Ma- 
gheru) : Lady X — 19,30, (sala Stu
dio) : Adio, Charlie — 19.

• Teatrul Gluleștl : Paharul cu 
apă — 19,30.
• Teatrul de stat din Oradea (la
sala ansamblului artistic „Rapso
dia română") : Fetița cu chibri
turi — 10; 15, (la sala mică a
Teatrului Național) : Noapte aibă
— 19,30.
• Teatrul satiric muzical „C. Tă- 
nase“ (sala Sayoy) : Cer cuvintul 
Ia... diverse — 19,30.
• Teatrul „Țăndărică" (la Casa 
de cultură a sectorului 7 — „E- 
cran-club") — Punguța cu doi bani
— 10.
• Circul București : Circul mar* 
din Varșovia — 19,30.
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Vizita primului ministru al guvernului
român, Manea Mănescu, în

începerea convorbirilorVARȘOVIA 28 — Corespondentul Agerpres transmite : în cursul zilei de marți au început la Consiliul de Miniștri al R. P. Polone convorbirile oficiale dintreMănescu, primul ministru al Guvernului Republicii Socialiste România, și Piotr Jaroszewicz, președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Polone.La convorbiri participă, din partea română, tovarășii : Neculai Agachi, ministrul industriei metalurgice. Ion St. Ion. secretar general al Consiliului de Miniștri. Ion Bucur, vicepreședinte al Comitetului de Stat al Planificării, Octavian Groza, prim-vice- președinte al Consiliului Național pentru Știință și Tehnologie. Constantin Oancea. adjunct al ministrului afacerilor externe. Ion Stoian, adjunct al ministrului comerțului exterior și cooperării economice internaționale. Ion Iosefide. adjunct al ministrului industriei construcțiilor de mașini, Ion M. Nicolae, adjunct al ministrului industriei chimice. Ion Ciubotaru, director jn M.A.E., Aurel Duca, șovia,Din rășii : al Consiliului de Miniștri, ministrul culturii și artelor, Tadeusz Pyka, vice-

tovarășii Manea

ambasadorul României la Var- consilieri și experți.partea polonă participă tova- Jozef Tejchma, vicepreședinte

președinte al Consiliului de Miniștri, Janusz Hrynkiewicz, vicepreședinte al Comisiei de Stat a Planificării, Stanislaw Trepczynski, adjunct al ministrului afacerilor externe, Wlodzi- mierz Janurek, subsecretar de stat pentru problemele de informații și presă, Franciszek Adamkiewicz, primadjunct al ministrului industriei chimice, Jerzy Kopytowski, adjunct al ministrului industriei chimice, Tadeusz Nestorowicz, adjunct al ministrului comerțului. exterior, Roman Ney. adjunct al ministrului științei, învățămîntului superior și tehnicii, Jerzy Roszak, director in M.A.E., Wladyslaw Wojtasik, ambasadorul R. P. Polone la București, consilieri și experți.în cadrul convorbirilor s-a analizat ipodul în care s-au adus la îndeplinire sarcinile și orientările hotărîte cu prilejul întîlnirilor dintre tovarășii Nicolae Ceaușescu, secretar, general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, și Edward Gierek, prim-secretar al C.C. al P.M.U.P. S-au apreciat rezultatele bune obținute în activitatea de finalizare a coordonării planurilor de dezvoltare a economiilor naționale ale celor două țări pe perioada 1976—1980 și au fosft definitivate toate problemele legate de fina-

Sesiunea Adunării Generale a O. N. U. MOSCOVA

Convorbiri

R. P. Polona
I ■

oficialelizarea acordului comercial de lungă durată pe cincinalul următor și a protocolului comercial pe 1976.Au fost convenite, totodată, măsurile de întreprins pentru dezvoltarea schimburilor economice și cooperării industriale și tehnico-știin- țifice între cele două țări în domeniile industriei extractive, industriei , metalurgice, în diverse sectoare ale industriei constructoare de mașini, îndeosebi în domeniile utilajelor tehnologice, mașinilor-unelte grele, electronice și electrotehnicii, precum și în industria chimică și în sfera transporturilor, examinate colaborării terțe piețe.S-au abordat, de asemenea, probleme privind dezvoltarea colaborării în domeniile științei, invățămîntului și culturii.Convorbirile s-au desfășurat tntr-o atmosferă de prietenie, stimă și înțelegere reciprocă, in spiritul bunelor relații statornicite între partidele, țările și popoarele român și polon.
★Tovarășul Manea Mănescu a oaspetele primăriei capitalei mei. unde a fost salutat de Maiewski, primarul orașului șovia.

Au fost. în același timp, perspectivele dezvoltării între cele două țări pe

fost Polo- Jerzy Var-

suverane
Dezbaterile dinNAȚIUNILE UNITE 28. — Corespondentul nostru transmite : Crearea condițiilor favorabile pentru reunifi- carea pașnică și independentă a Coreei constituie punctul de referință al majorității discursurilor rostite in dezbaterile asupra problemei coreene din Comitetul politic al Adunării Generale a O.N.U.Reprezentanții Mongoliei și Republicii Malgașe s-au pronunțat în favoarea desființării așâ-numitului „comandament al Națiunilor Unite", subliniind că S.U.A.. ale căror trupe staționează în sudul Coreei sub drapelul O.N.U., nu au nici un drept de a impune condiții prealabile pentru dizolvarea acestuia. Abolirea comandamentului ar însemna, totodată, asumarea obligației’ de retragere a tuturor trupelor străine Coreei.Reprezentanții Ruandei Ecuatoriale au subliniat din sudulși Guineei câ reunifi-

poporului"
sovieto-vietnameze

Primirea la tovarășul Edward Gierek, prim-secretar
al C. C. al P. M. U. P.

DE PRETUTINDENI

Primul ministru al Guvernului Republicii Socialiste România, tovarășul Manea Mănescu, aflat în vizită o- ficială de prietenie în Republica Populară Polonă, a fost primit, marți după-amiază, de tovarășul Gierek, prim-secretar al P.M.U.P.Cu acest prilej, oaspetele mis din partea tovarășului Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, un mesaj prietenesc de salut și urări de noi succese tovarășului Edward Gierek. iar poporului polonez — urări de prosperitate și noi victorii în e- dificarea societății socialiste dezvoltate în Republica Populară Polonă.

EdwardC.C. ala trans-Nicoiae

Mulțumind cordial pentru mesaj, tovarășul Edward Gierek a adresat, la rîndul său, tovarășului Nicolae Ceaușescu, un cald salut tovărășesc și cele mai bune urări de fericire și sănătate, împreună cu dorința ca poporul român să obțină în continuare noi succese remarcabile în edificarea societății socialiste. multilateral dezvoltate.La întrevedere au participat tovarășii Piotr Jaroszewicz, președintele Consiliului de Miniștri al R. P. Polone, și Stefan Olszowski. membru al Biroului Politic al C.C. al P.M.U.P., ministrul afacerilor externe. Au luat parte, de asemenea. Aurel Duca, ambasadorul României la Varșovia, și Wladyslaw Wojtasik, ambasadorul Poloniei la București.

Șefii celor două guverne l-au informat pe primul secretar al C.C. al P.M.U.P. despre modul în care se îndeplinesc înțelegerile convenite în cadrul întîlnirilor între tovarășii Nicolae Ceaușescu și Edward Gierek, au prezentat stadiul actual și perspectivele de dezvoltare ale relațiilor multilaterale româno-polone.Au fost relevate măsurile concrete stabilite privind dezvoltarea în continuare a colaborării economice și tehnico-științifice, a cooperării și specializării in producție, a relațiilor culturale și turistice între cele două țări.întrevederea s-a desfășurat într-o atmosferă de caldă prietenie, stimă și înțelegere reciprocă. de
BELGRAD

Gemal Biedici a primit pe

rtinistrul român al minelor,

petrolului și geologieisvtoubc dtojsBELGRAD 28. nostru transmite : siliului Executiv Iugoslavia, Gemal marți, pe Bujor Almășan. ministrul român al minelor, petrolului și geologiei. aflat în vizită în Iugoslavia. Cu acest prilej au fost abordate aspecte ale colaborării economice dintre cele două țări.Ministrul român a avut, de asemenea, convorbiri cu Branislav Ikonici, vicepreședinte al Consiliului Executiv al Adunării R. S. Serbia, și cu Fra- nio Nadj, membru al Consiliului E- xecutiv Federal.în timpul vizitei — care a prilejuit întîlniri și convorbiri cu reprezentanți ăi republicilor Macedonia, Muntenegru, Bosnia și Herțegovina și ai provinciei autonome Kosovo —, a fost semnat un protocol privind colaborarea celor două țări în domeniile minelor, petrolului și geologiei. r ,

GENEVA

I

B Itjiftaon wd •— Corespondentul Președintele Con- Federal al R.S.F.Biedici. a primit,

Președintele Franței despre necesitatea

a treia, să stabilizeze rețelele prin constituirea unui fond comun, conform cu prevederile acordului de la Lome, să prevadă un sistem de „pre- ,_____________ ___ ________ ferințe generalizate", permitted pro^organizare a schimburilor duselor țărilor în curs de dezvoltare șă aibă acces direct și fără taxe Va-
PARIS 28 — Corespondentul nostru transmite : Președintele Franței, Valery Giscard d’Estaing, a declarat în cadrul unei conferințe ținute la ’ Școala politehnică din Paris că vechea <_„__ 1______ _. internaționale apărută, după ultimul ; t'ăzbbi mondial ntr mai corespunde » situației și cerințelor actuale. Sefiil statului francez a subliniat în continuare accentuarea dramatică a distanței care separă nivelurile de trai reale între țările industrializate si țările în curs de. dezvoltare, precum și deteriorarea termenilor de schimb între, aceste țări. Relevînd. în consecință, necesitatea instaurării unei noi ordini economice, președintele Franței a prezentat patru mari o- biective ce urmează să fie realizate în această direcție : echilibrarea schimburilor, menite să regularizeze cursurile materiilor prime, cu prioritate celor produse de țările lumii

Comitelui politiccarea Coreei este o problemă care ține de atributele suverane ale poporului coreean și, ca atare, trebuie să înceteze orice amestec din afară în treburile interne ale acestui popor. Ambasadorii Libiei și Togo au declarat că guvernele țărilor lor sprijină propunerile vizînd refacerea unității naționale a poporului coreean, dreptul său sacru de a trăi într-o țară unită, pașnică, independentă și liberă de orice fel de amestec din afară.Reprezentantul Indiei a făcut apel la continuarea dialogului dintre reprezentanții Sudului și Nordului Coreei, la desființarea bazelor militare și retragerea trupelor străine din partea de sud a Coreei și la creșterea rolului O.N.U. în eforturile pentru instaurarea unei păci juste și durabile în zonă prin realizarea unificării Coreei.

MOSCOVA 28 (Agerpres). — La Moscova au început, marți, convorbirile sovieto-vietnameze, la care participă din partea sovietică Leonid Brejnev, Nikolai Podgornii și Alexei Kosîghin, iar din partea vietnameză Le Duan și Le Thanh Nghi.Convorbirile se referă la probleme ale relațiilor bilaterale și la aspecte ale situației internaționale actuale.

re-

în pregătirea 
Congresului P.S.U.G.BERLIN 28 — Corespondentul nostru transmite : La Berlin a avut loo o consfătuire a Secretariatului C.C. al P.S.U.G. cu primii secretari ai comitetelor raionale și regionale ale P.S.U.G. Cu acest prilej, Erich Honecker, prim-secretar al C.C. al P.S.U.G., a prezentat o informare despre pregătirea celui de-al IX-lea Congres al P.S.U.G.
PHENIAN

• „INTERPOL" PEN
TRU OPERE DE ARTĂ. Amploarea fără precedent înregistrată în ultimii ani în ce privește jefuirea și comercializarea ilegală a unor opere de artă a determinat întrunirea, la Florența, a unor experți din peste 20 de țări preocupate de combaterea acestui flagel. Par- ticipanții au hotărit- înființarea unei agenții specializate, ce ar urma să funcționeze ca un organism âl O.N.U. Avînd sediul Ia Florența, noul centru, un fel de Interpol al artei, va avea printre atribuțiile sale furnizarea de informații curente (un catalog la zi asupra operelor artistice sustrase din diverse țări, o evidență a răufăcătorilor cei mai cunoscuți, posibilități tehnice de protecție a tezaurelor față de furturi, modalități de investigare a cazurilor), precum și asigurarea de echipe calificate, la solicitarea țărilor interesate, pentru a preveni sau îngrădi circulația ilegală a o- biectelor de artă.

Sprijin luptei poporului Zimbabwe 
pentru autodeterminare și independențăNAȚIUNILE UNITE 28 (Agerpres). Comisia pentru teritoriile neautonome a Adunării Generale a O.N.U. a adoptat, luni, două rezoluții în problema rhodesiană. exprimîndu-și sprijinul față de lupta poporului Zimbabwe, pentru autodeterminare și independență reală.Primul document, adoptat prin consens, reafirmă „dreptul inalienabil al poporului Zimbabwe la autodeterminare, libertate și independență®, evidențiindu-se caracterul legitim al luptei sale pentru a înfăptui, prin toate mijloacele aflate la dispoziție, aceste obiective. Rezoluția

Raportul lui Kurt Waldheim 
în problema înfăptuirii 
Deceniului dezarmăriiNAȚIUNILE UNITE 28 (Agerpres). La Națiunile Unite a fost dat publicității raportul secretarului general al O.N.U., Kurt Waldheim, în problema înfăptuirii Deceniului dezarmării (1970—1980), proclamat de cea de-a XXIV-a sesiune a Adunării Generale a O.N.U. Raportul evidențiază. în interesul păcii și securității popoarelor, necesitatea .realizării dezarmării generale și totale. Kurt Waldheim amintește că în declarațiile sale a evidențiat în repetate rînduri imperativul major al înfăptuirii unor acțiuni concrete pentru înregistrarea de progrese în domeniul dezarmării în cursul actualului deceniu.

cere, de asemenea, Marii Britanii în. calitatea ei de țară tutelară, adopte toate măsurile necesare pentru ca _____,________Rhodesiei să fie proclamată în conformitate cu aspirațiile populației de culoare. _majoritară în țară, si să nu acorde, în nici o circumstanță, vreun atribut al suveranității actualului re- gim_ minoritar rasist de la Salisbury, în încheiere, rezoluția cere eliberarea prizonierilor politici din Rhodesia, încetarea execuțiilor cărora le cad victime luptătorii pentru libertatea Rhodesiei și restabilirea libertăților democratice complete pentru toți locuitorii țării., Cea de-a doua rezoluție, adoptată cu 110 voturi pentru, condamnă ferm guvernele — în special pe cel al Republicii Sud-Africane — care continuă să coopereze cu regimul din Salisbury. contravenind sancțiunilor e- conomice hotărîte de Consiliul de Securitate.

ca, să considerate independența
Convorbiri intre delegațiile 
Partidului Muncii din Coreea

și Uniunii Comuniștilor 
din IugoslaviaPHENIAN 28 (Agerpres). — La Phenian au loc convorbiri între delegația Partidului Muncii din Coreea, condusă de Kim Dong Ghiu, membru al Comitetului Politic al C.C. al Partidului, vicepreședinte al R.P.D. Coreene, și delegația Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia, .condusă de Stane Dolanț, secretar al Comitetului Executiv al Prezidiului C.C. al U.C.I. în cursul convorbirilor — relatează agenția Taniug — au fost a- bordate probleme ale relațiilor bilaterale, ale dezvoltării cooperării dintre organizațiile social-politice și economice ale celor două țări. Au fost discutate, de asemenea, probleme ale situației internaționale.

Rezultatele scrutinului din ElvețiaBERNA 28 (Agerpres). — Alegerile legislative generale desfășurate duminică în Elveția pentru desemnarea ceior 200 de membri ai Consiliului Național (Camera inferioară a parlamentului) s-au soldat cu o consolidare a pozițiilor coaliției guvernamentale — formată din partidele social-democrat, democrat-creștin, radical-democrat și populist — care deține în prezent 169 de mandate. Partidul Social-Democrat, care are acum

un plus de nouă locuri, devine principala formațiune politică.Repartizarea locurilor în Consiliul Național este acum următoarea : Partidul Social-Democrat — 55, Partidul Radical-Democrat — 47, Partidul Democrat-Creștin — 46, Partidul Populist — 21. Alianța Independenților — 11, Uniunea Liberal-Democra- tică — 6, Partidul .Muncii — 4, alte formațiuni politice — 10.

agențiile de presă
SU : Șahtașahul Iranului,prin dezvoltarea potențialului agri-, col al țărilor in curs de dezvoltare, valorificarea materiilor prime, transferul tehnologic și promovarea investițiilor și a cooperării industriale în țările respective ; echilibrarea monedelor prin întoarcerea la parități stabilizate ; echilibrarea veniturilor printr-un efort de solidaritate financiară internațională.în concluzie, șeful statului francez a arătat că noua organizare nu trebuie să fie impusă de un anume grup de țări, ci să constituie rezultanta unui consens mondial.

hammad Reza Pahlavi Aryamehr. și împărăteasa Farah, - au sosit marți la Ankara, intr-o vizită . oficială de cinci zile.
La Paris 3U *ncePut> 'un^con- vorbirile oficiale dintre emirul Qatarului. Khalifa Hamad Al-Thani. și președintele Franței, Valăry Giscard d'Estaing, în cadrul cărora au fost examinate situația din Orientul A- propiat. procesul de soluționare a conflictului arabo-israelian. precum și o serie de probleme economice mondiale de actualitate.

flcordul italiano-sovietic, semnat la Roma, stipulează că Italia va oferi Uniunii Sovietice un credit bancar pentru finanțarea livrărilor către U.R.S.S., din Italia, de instalații industriale și mașini destinate construirii unor mari obiective industriale. Acordul a fost semnat de miniștrii comerțului exterior din cele două țări.

Acțiuni comune ale principalelor partide politice
din- La Hy- Pradesh, aDELHI 28 (Agerpres). derabad, statul Andhra avut loc o consfătuire a reprezentanților Partidului Congresul Național Indian și Partidului Comunist din India. în cadrul căreia a fost constituit un comitet mixt în vederea realizării programului guvernamen-

tal în 20 de puncte de reforme so- cial-economice. Cele două partide au hotărit să inițieze o campanie de masă pentru traducerea în viață a acestui program. Din comitet vor face parte și reprezentanți ai unor organizații progresiste din statul respectiv.

Conferința parlamentară 
a Commonwealthului, cu participarea a peste 300 de parlamentari din 34 de țări membre și a unor delegați dte partea Asociației parla- mentare ș Commonwealthului, a Președinteledelegați din mentare ș început ieri la Delhi.țării gazdă, Fakhruddin Aii Ahmed, a rostit cuvîntul inaugural, după care s-a adresat participanților primul ministru al Indiei, Indira Gandhi.

DE LA CORESPONDENȚII NOȘTRI:___ ________________'_______________________

Raport asupra situației 
economice și tendințelor

die a prețurilor de consum la 13 la sută. Recesiunea — apreciată drept cea mai gravă de după război — s-a manifestat cu deosebire în industriile construcțiilor și automobilului, domenii in care și indicele șo-

majului a fost cel mai ridicat.Evaluînd perspectivele perioadei imediat următoare, raportul arată că, dacă previziunile relative la relansarea economică in a doua jumătate a a- cestui an în țările oc-

cidentale se confirmă, problema crucială care se va pune va fi dacă această relansare nu va duce la o nouă accentuare a fenomenului inflaționist.
Comeliu VLAD

comerțului mondial TOKIO

transmit
0 remaniere parțială a 

guvernului suedez 3 efectuat primul ministru Olof Palme. Principala schimbare constă în înlocuirea ministrului comerțului, Kjell-Olof Feldt, și numirea in această funcție a lui Cari Lindbom.
fi încetat din viață13 Sona> Ia 26 octombrie, în urma unui infarct, Luis Alberto Corvalan, membru al C.C. al Uniunii Tineretului Comunist din Chile, fiul secretarului general al P.C. din Chile.
Secretarul general alKurt Waldheim, a plecat

In sala de expoziții a Camerei 
meșteșugărești din Kbln s-a des
chis, in prezența autorităților lo
cale, a numeroși oameni de afa
ceri. a unor reprezentanți ai 
presei și radioului, expoziția de 
produse ale industriei ușoare și 
cooperației meșteșugărești din 
România. Au fost prezenti mem
bri ai Ambasadei române 
Bonn.

la

O.N.U.,marți spre New York, părăsind Madridul, unde a avut convorbiri in problema Saharei occidentale. Aceasta a fost ultima etapă a turneului său în Maroc. Mauritania și Algeria, efectuat în conformitate cu recomandările Consiliului de Securitate al O.N.U.
Delegația parlamentară 

tlircăr con^usă de Kemal Giiven, președintele Adunării Naționale a Turciei, și-a încheiat vizita oficială în Iugoslavia. Convorbirile purtate de parlamentarii turci cu conducători ăi R.S.F. Iugoslavia s-au referit la dezvoltarea relațiilor bilaterale.

★Din inițiativa ' Asociației 
prietenie Italia-România si 
primăriei din Caserta, în acest 
oraș a fost inaugurată o expozi
ție de artă populară românească, 
confinind lucrări reprezentative 
din toate regiunile țării.

de 
a

Inundații. In Java de Vest (Indonezia) se iau măsuri urgente pentru ajutorarea populației care a avut de suferit de pe urma inundațiilor. într-o singură regiune au rămas fără adăpost peste 50 000 de oameni, fiind semnalați morți și dispăruți. Apele au avariat peste 90 000 de locuințe și au inundat mii de hectare de terenuri agricole, provo- cînd, de asemenea, avarii unor șosele, căi ferate și poduri.

• INSULĂ DE GHEA
ȚĂ IN DERIVĂ. Un da cercetători polari sovietici s-a instalat zilele trecute pe o insulă de gheață aflată în derivă în Oceanul înghețat de Nord, la aproximativ 500 kilometri de litoralul peninsulei Ciukotka. Pe această bază plutitoare, unde a început instalarea noii stații științifice în derivă „Polul Nord-23“, au fost aduse părțile componente ale unor locuințe asamblabile, rezerve de combustibil și de alimente și aparatura științifică necesară. Insula de gheață pe care s-au instalat cercetătorii este un aisberg de formă plată, gros de citeva zeci de metri, lung de 7 kilometri și lat de 3 kilometri, care se pare că s-a desprins din zona litoralului nordic canadian. Asemenea platforme plutitoare, consideră specialiștii, constituie • Ibcuri ideale pentru amplasarea stațiilor în derivă programate să funcționeze perioade îndelungate.

• O MAI BUNĂ ECHI 
LIBRARE A SARCINI 
LOR... DOMESTICE linia emancipării __________femeilor, un studiu întocmit Organizația Internațională

p«crescînde a de______________ a Muncii (O.I.M.) relevă că ultimele decenii ale acestui secol vor marca afirmarea categorică a personalității feminine in diversele compartimente ale vieții, pe măsura asigurării unor condiții de școlarizare și pregătire profesională egale cu ale bărbaților. Concomitent, se prevăd modificări în privința rolului femeii în cadrul familiei, în sensul degajării ei, într-o anume măsură, de „tradiționalele" servituti casnice, bărbații urmînd să-și asume '„în mod conștient" mai multe activități domestice.Uf! I *?$!?'rr»!* t ... ..L*. -
• TEZAURUL DE 

RĂZBOI AL LUI ROM
MEL? Un pescuitor de corali italian, Bruno Pietrangeli. ■ descoperit în nordul coastelor insulei Sardinia un submarin scufundat, probabil, în timpul celui de-al doilea război mondial și care, potrivit agenției A.N.S.A., ar putea conține tezaurul de război al generalului nazist Rommel. La sfîrșitul războiului, serviciile secrete aliate au raportat despre un ordin dat de Hitler lui Rommel ca arhiva și bunurile mai de preț ale așa- numitului „Afrika Korps" (corpul expediționar african) să fie scufundate undeva între Sardinia și Corsica. Agenția adaugă că pînă acum nu s-a stabilit încă dacă epava se află în apele teritoriale franceze sau în cele italiene. După rezolvarea acestei chestiuni, va fi examinată eventualitatea scoaterii ei la suprafață — operație destul de dificilă.

• CIINELE A TRAS CU
PUȘCA... Halifax <Ma- rea Britanie) fost rănit grav ... .... ... ... armă tras de... clinele său. Victima și-a rezemat arma încărcată de un zid pe care voia să-1 escaladeze. Sărind odată cu stăpînul său, cîinele a atins trăgaciul, descărcînd arma, iar mai multe alice l-au nimerit pe fermier în piept.

un fermier a de un foc de

/

Situația economică în lume și dezvoltarea comerțului internațional sînt analizate pe larg în raportul a- nual „Comerțul internațional", elaborat sub egida G.A.T.T. Nota caracteristică a acestei analize de ansamblu asupra vieții economice internaționale o constituie sublinierea proporțiilor deosebite și a implicațiilor fenomenelor inflaționiste și de recesiune din numeroase țări ale lumii. „Anul 1974 și primul semestru al lui 1975 — se arată în introducerea tului — ;punctul culminant valului de care bîntuie Recesiunea declanșată în dustrializate din Occident părți ale lumii. Inflația ‘ au căpătat o amploare fără precedent în istoria postbelică..**Producția mondială totală, arată raportul în exemplificarea a- precierilor de mai

i rapor- an marcat al inflație în lume, profundă țările in-afectează alteși recesiunea

sus. a marcat în 1974 o încetinire a ritmu- , lui său de dezvoltare, fiind de numai 3 ia sută, în timp ce ritmul mediu anual de creștere în deceniul trecut a fost de 5 la sută, iar creșterea din 1973 de 8,5 la sută.în cadrul acestui procent mediu global se distinge practic o stagnare a producției în țările occidentale pe ansamblu, o creștere a producției circa 6,5 la sută țările . socialiste Europa și de circa 5 la sută în țările în curs de dezvoltare. Studiul observă că e- fectele stagnării producției puternic zate se din plin abia In acest an asupra economiei țărilor în curs de dezvoltare.Cifrele privitoare la comerțul mondial indică pentru creștere fără dent a valorii — 47 la sută

de in din
negative ale și scăderii în țările industriali- vor resimți

1974 o prece- acestuia față de

’60.10 la sută în aniiDar aproape nouă zecimi din acest spor reprezintă creșteri de preturi și doar puțin peste o zecime creșteri în volum. Astfel că. din punctul de vedere al volumului, expansiunea comerțului mondial a marcat in ultimul an o importantă încetinire. Urmărind creșterile de preturi, raportul evidențiază că sporurile cele mai importante le-au cunoscut preturile la combustibili și carburanți (peste 200 la sută față de 30 la sută în 1973), în timp ce se constată o încetinire a creșterii prețurilor la produsele agricole (25 la sută fată de 52 la sută în 1973) și o intensificare a creșterii prețurilor la produsele manufacturate (21 Ia sută față de 16 la sută). •Abordînd fenomenul inflaționist studiultru țările occidentale, majorarea In me-estimează, pen-

Victimele poluării sau cazul 
„Minamata" intr-o nouă variantă

Pesîe 1 000 de salariați de la compania „Air France", aflați în grevă de mai multe zile, au organizat, luni, pe aeroportul parizian Orly. o demonstrație în sprijinul revendicărilor lor privind îmbunătățirea condițiilor de viață. Timp de o oră, greviștii au blocat toate intrările în aerogara de pasageri.

Recul în industria C.E.E.Un raport al Comisiei C.E.E. arată că producția industrială a țărilor membre a înregistrat un puternic recul, situîndu-se la nivelul atins la începutul anului 1972. Numărul șomerilor „celor nouă" depășește cifra de cinci milioane, respectiv 4,5 la sută din totalul forței de muncă din Piața comună.
Presa japoneză a dezvăluit că un mare număr de persoane din capitală și alte localități ale arhipelagului nipon au fost intoxicate cu crom hexavalent. Știrea a produs o puternică emoție în rîn- dul opiniei publice. Prin proporțiile și implicațiile sale sociale, acest nou caz de intoxicație în masă a fost asociat cu vestita boală „Minamata", provocată de intoxicația cu mercur.Anchetele întreprinse au scos la iveală că intoxicația se datorează depozitării de către firma „Nippon Chemical Industrial Co" a unor mari cantități reziduale de crom. Numai în cartierele Edo- gawa și Koto ale capitalei nipone reziduurile de crom se ridică la circa 500 000

tone. Pe întregul teritoriu al Japoniei acestea totalizează peste 1.8 milioane tone ! Potrivit unui sondaj al agenției de presă Kyodo, numărul deceselor provocate în ultimii ani de intoxicația lentă cu crom se ridică la 25. Peste 230 de persoane suferă de tulburări respiratorii. Cazuri mai grave au fost semnalate îndeosebi în capitala niponă și în prefecturile Osaka. Hirosima. Hokkaido și Tokushîma.Agenția guvernamentală pentru mediul înconjurător a dat dispoziții pentru a se întreprinde în întreaga țară operațiuni în vederea stabilirii gradului de contaminare cu crom hexavalent a solului, apei și aerului, în apropierea Intre-

prinderilor industriale și a locurilor de depozitare a reziduurilor de crom. Totodată, a- genția a hotărit efectuarea de urgență a unor examene medicale în rîndul locuitorilor din zonele respective și lucrătorilor d i n î ntrepri n deril e industriale care utilizează cromul. Această problemă a constituit, de asemenea, obiectul unor dezbateri în Comitetul special al Camerei reprezentanților pentru poluare și mediul înconjurător, prilej cu care s-a subliniat necesitatea includerii, în legislația de combatere a poluării, a unor măsuri vizînd prevenirea intoxicației cu crom și penalizarea severă a firmelor vinovate.
Paul DIACONU

Vizita președintelui Egiptului în S.U.A.WASHINGTON 28 (Agerpres). — Președintele Egiptului, Anwar Eî Sadat, aflat în vizită oficială in Statele Unite, a avut o primă rundă de convorbiri cu președintele Gerald Ford, în cursul căreia au fost abordate o tură cu rale în cei doi schimb țile de rezolvare pașnică a conflictului din Orientul Apropiat, subliniin- du-se necesitatea efectuării unor pași in această direcție, după recentul acord între Egipt și Israel.

serie de probleme în legă- extinderea cooperării bilate- diferite domenii. Totodată, președinți au efectuat un de opinii privind posibilită-

Președintele egiptean a avut, de asemenea, convorbiri cu vicepreședintele S.U.A., Nelson Rockefeller, și cu secretarul de stat, Henry Kissinger.După întrevederile de la Albă. Anwar Sadat a declarat,cadrul unei întîlniri cu ziariștii Clubul Național al Presei, că Orientul Apropiat nu va putea instaurată o pace reală fărăționarea problemei palestinene și că reprezentanții poporului trebuie să ia parte la de la Geneva.

Casa în la în fisolu-palestinean convorbirile
Situația din LibanBEIRUT 28 (Agerpres). — O nouă sesiune a Camerei Deputaților din Liban a fost revocată marți, datorită luptelor care s-au desfășurat chiar în zona parlamentului. Alte două încercări de întrunire a parlamentului pentru dezbaterea actualei crize din Liban au eșuat, sîmbătă și luni, din același motiv.

întt-un nou efort de situației, primul ministru rame a anunțat, marți, unui „comitet pentru securitate" însărcinat „să examineze mijloacele și măsurile ce trebuie adoptate pentru restabilirea securității și liniștii în țară".

redresare a Rashid Ka- formarea

• DISPARIȚIA UNEI 
PIESE ISTORICE. Ordinul de executare a reginei Marie- Antoinette (soția regelui Ludovic al XVI-lea decapitată Paris în 1793), semnat Fouquier-Tinville, acuzator blic al republicii, a dispărut Muzeul de istorie a Franței ___Paris. Documentul se afla într-o vitrină din sala dedicată revoluției franceze. El a fost redactat pe o foaie lungă de 25 cm șl tetă de 18 cm. Un salariat al muzeului a observat lipsa lui. A fost deschisă o anchetă.

la de pu- din din

• „FILIERA MEXICA
NĂ". După dezmembrarea „filierei franceze". Mexicul a înlocuit Europa occidentală ca principală poartă a heroinei introduse ilegal în Statele Unite — se arată într-Un raport dat publicității de senatorul american Charles Percy. în 1972, din cantitatea de heroină vîndută în S.U.A., varietatea mexicană reprezenta 40 la sută. în 1973, cota-parte a sa a atins 63 la sută, iar în 1974 — 76 la sută. Pe de altă, parte, din heroina confiscată în perioada ianuarie- iunie 1975 doar 2 1a sută era de proveniență vest-europeană, față de 44 la sută în 1972. Raportul, a apreciat Percy, confirmă lichidarea „filierei franceze", o- perațiune transpusă cu mult succes, după cum este cunoscut, pe ecran.

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA B Bucuraștl, Piața Sctntelt. Tel. 17 60 10. 17 60 20. Abonamentele se fac Ia oficiile poștale șl dlfuzoril din Întreprinderi șl Institute Din străinătate, abonamentele se fac prin ILEXIM — Departamentul export-import presă, București, Calea Grivlțel ar. 64—66 P.O.B. « 2001, telex J 11 683 sau 11226, Tiparul s Combinatul Poligrafic CASA SCINTEH «o 366
\


