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„Nu se poate vorbi de o adevărată egalitate în drepturi 
acolo unde nu sînt condiții egale de muncă și de viață. Tocmai 
aceste principii de bază le realizează în viață societatea noastră 
socialistă, asigurînd tuturor oamenilor muncii, fără deosebire de 
naționalitate, nu numai dreptul la muncă, dar și baza pentru a 
putea munci, condiții egale de viață, de învățătură. Aceasta 
asigură ca, într-adevăr, poporul nostru, de aproape 22 de milioane, 
să ducă o viață tot mai demnă, să se înscrie în rîndul națiunilor cu 
o civilizație tot mai dezvoltată!”

NICOLAE CEAUȘESCU

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU 
a avuf ieri, în județul Harghita, o emoționantă întilnire 

cu mii de oameni ai muncii români și maghiari
Cuvîntarea tovarășului 

Nicolae Ceaușescu 
la adunarea populară de la Miercurea-Ciuc

Dragi tovarăși,
Doresc să încep prin a vă adresa 

dumneavoastră, tuturor locuitorilor 
orașului Miercurea-Ciuc și județu
lui Harghita un călduros salut și 
cele mai bune urări din partea Co
mitetului Central al partidului, a 
Consiliului de Stat și guvernului, 
precum și din partea mea. (Aplau
ze puternice; se scandează i 
„Ceaușescu — P.C.R.").

Ne aflăm în județul dumnea
voastră într-o vizită de lucru. Do
rim să vedem cum s-a trecut la 
realizarea noului plan cincinal, 
cum se acționează pentru îndepli
nirea sarcinilor mari ce revin ju
dețului Harghita din programul de 
dezvoltare economico-socială a pa
triei noastre.

Știu că ați încheiat cincinalul 
trecut cu rezultate bune. Ați obți
nut o dezvoltare puternică a indus
triei ; s-a dezvoltat, de asemenea, 
agricultura, s-au construit multe 
locuințe și alte edificii social-cul- 
turale. în această activitate pentru 
realizarea cincinalului trecut, ală
turi de întregul popor, și oamenii 
muncii din Harghita — români, 
maghiari și de alte naționalități — 
au adus o contribuție activă și im
portantă. Pentru toate acestea, do
resc să vă adresez cele mai calde 
felicitări ! (Aplauze puternice, 
nrale ; se scandează: „Ceaușescu — 
P.C.R.").

Sînt cunoscute hotărîrile Congre
sului al XI-lea, programul de dez
voltare economică și socială a pa
triei noastre. în acest cadru și ju
dețului Harghita îi revin sarcini 
mari. Va trebui să se realizeze din 
nou, și în acest cincinal, o dublare 
a producției industriale a județu
lui. în felul acesta, Harghita va 
realiza o producție de aproape 12 
miliarde lei, înscriindu-se printre 
Județele cu o producție pe locuitor 
destul de dezvoltată.

Va trebui să fie realizat un 
mare volum de investiții, vor intra 

Cu prilejul vizitei de lucru in cîteva muri unități productive au fost analizate 
probleme ale dezvoltării economice și sociale a județului Harghita, 

ale creșterii și perfecționării activității industriale, agricole și cultural- 

educative in lumina obiectivelor stabilite de Congresul al XI-lea al partidului.

• REPORTAJUL VIZITEI - în pagina a ll-a
• RELATAREA ADUNĂRII POPULARE - în pagina a lll-a

în producție noi capacități. Prin
tre altele, județul Harghita, sau 
mai bine zis orașul Miercurea- 
Ciuc, va deveni unul din centrele 
producătoare de tractoare. în acest 
an s-au produs pînă acum 50 de 
tractoare și se vor mai realiza 
cîteva sute pînă la sfîrșitul anului. 
Anul viitor va trebui să produceți 
cel puțin 2 000—2 500 de tractoare 
(aplauze îndelungate, urale), iar 
în anul 1980 va trebui să rea
lizați 10 000 de tractoare — de 
două ori mai mult decît exis
tau în România în 1938. Iată 
de ce spun că Harghita va deveni, 
într-adevăr, un centru puternic al 
producției de tractoare. Sper că a- 
ceste tractoare vor fi și de bună 
calitate. Doresc să adresez felici
tări colectivului de muncitori și in
gineri de la întreprinderea de trac
toare Harghita și să-i urez să 
realizeze în cele mai bune condi
ții acest minunat program de 
industrializare a Harghitei 1 (A- 
plauze puternice, urale; se scan
dează: „Ceaușescu — P.C.R.").

Desigur. în județ, ca și în orașul 
Miercurea-Ciuc, se vor construi și 
alte întreprinderi. Toate acestea 
vor asigura realizarea unei pro
ducții — cum am arătat — de circa 
12 miliarde lei. Pentru îndeplini
rea în bune condiții a Acestui vast 
program de dezvoltare rapidă a 
industriei se impun măsuri serioa
se din partea comitetului județean 
de partid, a comitetului orășenesc 
și a celorlalte organe și organizații 
de partid din județ, a tuturor co
muniștilor și. împreună cu ei, a tu
turor oamenilor muncii. Trebuie 
desfășurată o activitate intensă, 
din partea tuturor locuitorilor, 
pentru a asigura ca acest program 
de dezvoltare să fie realizat în 
cele mai bune condiții. în acest 
fel, Harghita va aduce o contribu
ție tot mai importantă la realiza
rea Directivelor Congresului al 
XI-lea al partidului de dezvoltare 

economico-socială în ritm intens a 
patriei noastre.

Știu că pe primele 9 luni din 
acest an ați realizat cu succes pla
nul, obținînd chiar o depășire. De 
aceea sînt convins că veți îndepli
ni planul pe acest an în bune con
diții, că veți face totul pentru a 
realiza cu succes planul cincinal.

Doresc să vă adresez felicitări 
pentru rezultatele obținute pe cele 
nouă luni din acest an și urarea 
de a îndeplini în cele mai bune 
condiții planul pe 1976 și pe în
tregul cincinal. (Aplauze pu
ternice, îndelungate; se scandează : 
„Ceaușescu — P.C.R.").

în același timp va trebui să se 
asigure o dezvoltare mai intensă 
agriculturii, mai cu seamă a sec
torului zootehnic, ținînd seama de 
condițiile prielnice care există în 
județ. S-au realizat și aici unele 
rezultate pozitive în acest an. Se 
pare că recolta va fi la nivelul pla
nului. Se creează, deci, condiții ca 
și în agricultură să puteți realiza 
cincinalul din toate punctele de 
vedere. în felul acesta județul 
Harghita va putea aduce o con
tribuție mai însemnată decît în tre
cut la eforturile generale pe care 
le facem pentru a dezvolta într-un 
ritm mai rapid agricultura patriei 
noastre. în vederea asigurării unei 
producții agricole tot mai mari, a 
satisfacerii în condiții din ce în ce 
mai bune a cerințelor populației 
de produse agroindustriale.

Doresc să adresez și cooperato
rilor, țărănimii din județ felicitări 
pentru rezultatele obținute, precum 
și urarea de a obține rezultate tot 
mai bune, de a-și îndeplini cu 
succes planul pe acest cincinal ! 
(Aplauze puternice, urale).

Este evident că o asemenea dez
voltare a activității economice, in- 
dustrial-agrare cere și pregătirea 
corespunzătoare a cadrelor pentru 
toate domeniile. Tocmai de aceea. 
Comitetul Central al partidului a 
hotărît ca, pe lîngă dezvoltarea li

ceelor și școlilor profesionale, să 
funcționeze aici și o secție de sub- 
ingineri. Prin aceasta orașul 
Miercurea-Ciuc și județul Harghi
ta se înscriu printre centrele cu 
învățămînt superior. Sper că acest 
lucru va exercita o puternică in
fluență atjt în ce privește asigu
rarea pregătirii cadrelor necesare, 
cît și în ridicarea generală a nive
lului cultural, a gradului de 
pregătire în toate domeniile. (A- 
plauze puternice ; se scandează : 
„Ceaușescu—P.C.R.").

După cum este cunoscut, tot ceea 
ce realizăm în patria noastră este 
destinat dezvoltării generale a tă
rii, creșterii bogăției naționale, ri
dicării continue a bunăstării mate
riale și spirituale a întregului po
por — țelul suprem al partidului 
noștru comunist, esența însăși a 
societății socialiste multilateral 
dezvoltate pe care o edificăm cu 
succes în România. (Aplauze pu
ternice. urale; se scandează: 
„Ceaușescu—P.C.R.". „Ceaușescu și 
poporul").

în județul Harghita și în orașul 
Miercurea-Ciuc s-au construit mul
te locuințe. De altfel, orașul Miercu
rea-Ciuc începe să capete o înfă
țișare tot mai modernă. în acest 
cincinal se vor construi aici circa 
6 000 apartamente, dar, pe baza re
centelor hotărîri ale Comitetului 
Politic Executiv de a mai construi 
pe țară încă 100 000 apartamente 
din economiile ce le vom realiza 
la investiții, probabil că vom mai 
aloca și județului Harghita și deci 
și orașului Miercurea-Ciuc fonduri 
pentru alte 3—4 000 apartamente. 
(Aplauze puternice ; se scandează : 
„Ceaușescu—P.C.R.“). Vor trebui 
luate toate măsurile pentru reali
zarea în cele mai bune condiții și 
în întregime a acestui volum des
tul de mare de locuințe și de alte 
așezăminte social-culturale. inclu
siv casa de cultură ce se va con-
(Continuare in pag. a III-a)

Calea fertilă, mereu ascendentă, 
a relațiilor prietenești românn-bulgare
De-a lungul secolelor, între popoarele român și bulgar s-au statornicit tradițiile bunei vecinătăți, ale prieteniei și colaborării — tradiții al căror conținut s-a ridicat pe o nouă treaptă calitativă in condițiile socialismului, cînd ambele popoare construiesc noua societate. In acest cadru, în ultimii ani. după cum se știe, întilnirile prietenești dintre conducătorii de partid și de stat ai celor două țări au devenit deosebit de frecvente — fie pe pă- mîntul românesc, fie pe meleagurile bulgare. Zilele acestea, poporul român a avut bucuria de a saluta prezența in țara noastră, la invitația tovarășului Nicolae Ceaușescu. a tovarășului Todor Jivkov, prim-secretar al Comitetului Central al Partidului Comunist Bulgar, președintele Consiliului dc Stat al R.P. Bulgaria. Convorbirile la nivel înalt, prilejuite de această vizită de prietenie, se înscriu ca un nou moment de mare însemnătate în evoluția mereu ascendentă a raporturilor dintre cele două partide, țări și popoare — confir

med o dată mai mult rodnicia unor asemenea întilniri. ca modalitate practică, concreta pentru schimburi nemijlocite de păreri în vederea stabilirii direcțiilor principale de acțiune. ca puternice stimulente pentru intensificarea și adincirea conlucrării frățești in cele mai diverse domenii.Tovarășul Nicolae Ceaușescu, dînd o înaltă apreciere acestei practici fertile a contactelor româno-bulgare la cel mai inalt nivel, sublinia : „A devenit o tradiție de a ne întîlni anual și — uneori — de cîteva ori pe an pentru a discuta împreună problemele privind dezvoltarea colaborării intre partidele și popoarele noastre, precum și diverse probleme ale evoluției situației internaționale. Se poate spune că aceste întilniri au contribuit mult la dezvoltarea colaborării româno-bulgare în diferite domenii de activitate. De aceea, aș dori să exprim convingerea că și actuala vizită va avea rezultate pozitive pentru dezvoltarea colaborării dintre partidele și popoarele noastre".

Primirea deosebit de călduroasă, manifestările de stimă și înaltă considerație cu care au fost întîm- pinați pretutindeni tovarășii Nicolae Ceaușescu și Todor Jivkov — de miile de cetățeni din Sibiu, de oamenii muncii din întreprinderile vizitat# ale municipiului Tg. Mureș — au dat o semnificativă ilustrare sentimentelor de vie satisfacție ale întregului nostru popor, de prețuire și deplină aprobare față de orientarea clară și fermă a Partidului Comunist Român și Partidului Comunist Bulgar spre dezvoltarea continuă a prieteniei și colaborării româno-bulgare. Referindu-se la aceste manifestări. tovarășul Todor Jivkov declara : „Aș dori să relev primirea prietenească deosebită care ne-a fost făcută. A fost o primire minunată. care m-a incintat. Aș dori să exprim mulțumirea mea pentru a- ceastă primire călduroasă. Așa cum a subliniat tovarășul Nicolae Ceaușescu. aceasta exprimă senti-
(Continuare în pag. a V-a)
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foto : 6. Cristian

VIZITA DE LUCRU A TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUSESCU IN JUDEȚUL «ARCUITA
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Parti

dului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste 
România, a făcut, în cursul zilei de marți, o vizită de lucru 
în județul Harghita.

împreună cu secretarul general al partidului s-au aflat to
varășa Elena Ceaușescu, tovarășii llie Verdeț, losif Banc, 
Teodor Coman.Vizita a fost consacrată examinării modului în care colectivele de muncă din această zonă a țării, aflată intr-un susținut proces de transformări înnoitoare, au trecut la înfăptuirea obiectivelor stabilite pentru acest cincinal, a sarcinilor pe care le ridică realizarea mobilizatoarelor programe de sporire și modernizare a potențialului economic al județului, de ridicare a nivelului de trai al tuturor oamenilor muncii.Locuitorii Harghitei au făcut o călduroasă și entuziastă primire tovarășului Nicolae Ceaușescu, intr-o impresionantă demonstrație a unității trainice, de gînd și simțire, a tuturor cetățenilor — români, maghiari și de alte naționalități — in jurul partidului, ăl secretarului său general. Momentul culminant al vizitei de IpcrjJ,. al exprimării' sentimentelor....r<'Volviți0rlare?patriotice de către oamenii muncii din județul Harghita 1-ă constituit marea adunare populară cu care s-a încheiat vizita, nouă și grăitoare manifestare a atașamentului muncitorilor, țăranilor, intelectualilor, al tuturor cetățenilor față de politica internă și externă a partidului și statului nostru, a hotărîrii lor nestrămutate de a face totul pentru a traduce în viață prevederile programului de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate pe pămintul patriei comune, România socialistă.Se știe că Harghita a fost considerată in trecut printre zonele cele mai Înapoiate din țară. Astăzi, județul Harghita, locuit în strînsă frăție de români și secui, se înscrie printre regiunile cu o dezvoltare economico- socială impetuoasă, caracteristică prezentului nostru socialist. Unitățile economice din această parte a țârii realizează în prezent, într-o singură săptămînă, întreaga producție a anului 1938. Numai în cincinalul trecut s-au construit și pus în funcțiune 60 de noi capacități de producție, care au însumat circa 22 000 locuri de muncă. Aceasta constituie o expresie grăitoare, concretă, a egalității reale în drepturi a tuturor cetățenilor, unul dintre numeroasele exemple care ilustrează politica științifică a partidului, de dezvoltare armonioasă a tuturor zonelor patriei. Și în actualul cincinal puterea economică a județului va înregistra o creștere la fel de intensă. Vor fi date în exploatare alte 55 de noi obiective industriale și agrozootehnice importante, va crește în mod corespunzător și bunăstarea locuitorilor, se vor construi mii de apartamente noi. Realizarea în cele mai bune condiții a sarcinilor pe care le implică înfăptuirea acestor obiective. mobilizarea energiilor creatoare ale tuturor locuitorilor au constituit 

temele pe care s-a axat dialogul purtat de secretarul general al partidului cu oamenii muncii din Miercurea-Ciuc cu prilejul actualei vizite de lucru.Un număr impresionant de locuitori, români și maghiari, virstnici și tineri, femei și bărbați, au ținut să fie prezenți, cu toții, la această nouă întilnire cu tovarășul Nicolae Ceaușescu, pentru a-i mulțumi, cu toată dragostea și stima pe care i-o poartă, pentru grija sa statornică fată de dezvoltarea economică și spirituală a fiecărui județ în parte și. în acest context, a așezărilor din zona de obirșie a Mureșului și Oltului.Marea bucurie de a-1 revedea in mijlocul lor pe tovarășul Nicolae Ceaușescu, de a-i exprima recunoștința lor fierbinte pentru tot ceea ce a făcut și face pentru progresul și prosperitatea județului, a pâfriel, a fost trăită și exprimată cu intehsitate- de miile de harghiteni, aflâți pe stadionul orașului Miercurea-Ciuc, unde s-a desfășurat ceremonia sosirii.Aterizează elicopterul prezidențial, întregul stadion, împodobit sărbătorește, freamătă de bucurie. Mulțimea îl salută cu entuziasm fierbinte pe tovarășul Nicolae Ceaușescu, cu urale și ovații, scandînd îndelung : „Ceaușescu — P.C.R.“, „Ceaușescu și poporul". Pancarte mari fac vizibile urările sincere, inscrise in limbile română și maghiară : „Oamenii muncii români și maghiari vă primesc cu deosebită dragoste și bucurie, iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu", „Trăiască unitatea și frăția dintre oamenii muncii români și cei apar- ținind naționalităților conlocuitoare!".Tovarășul Ludovic Fazekas, prim- secretar al Comitetului județean Harghita al P.C'.R., președintele Consiliului popular județean, adresează secretarului general al partidului, în numele tuturor cetățenilor acestor meleaguri, călduroase urări de bun venit.O gardă militară prezintă onorul. Este intonat Imnul de stat al Republicii Socialiste România. După datină, un grup de localnici, îmbrăcați în frumoase straie populare locale, invită pe tovarășul Nicolae Ceaușescu, pe tovarășa "Elena Ceaușescu să guste din piinea ospitalității, din ploștile cu vin. Pionieri, îmbujorați de emoție, oferă buchete de flori.De la stadion, tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu se îndreaptă, într-o mașină deschisă, in aclamațiile și ovațiile ce nu contenesc ale mulțimii, spre o- biectivele înăcrise pe itinerarul a- cestei vizite. Pe traseu, in centrul o- 

rașulul, are loc un moment simbolic care caracterizează întreaga atmosferă a acestei vizite de lucru. Invitați de un grup de tineri, tovarășul Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu se prind într-o horă a unității și frăției tuturor celor care trăiesc pe aceste meleaguri românești străvechi.Primul moment al vizitei de lucru are loc pe cea mai nouă și mai mare platformă industrială a orașului. care concentrează unități economice noi și moderne, rod al politicii partidului și statului nostru de dezvoltare și diversificare a. forțelor de producție, care să permită valo
• Rezultatele rodnice ale muncii înfrățite - la temelia 

accelerării progresului tehnico-științific, a dezvoltării 
economico-sociale susținute a tuturor județelor României 
socialiste.

• Recomandările și indicațiile secretarului general al 
partidului conturează noi căi de înfăptuire optimă a 
sarcinilor prevăzute de cincinal.

• Puternică reafirmare a adeziunii față de politica internă 
și externă a partidului, a hotărîrii de a înfăptui neabătut 
sarcinile Congresului al XI dea al P.C.R.

rificarea superioară a bogățiilor naturale și a forței de muncă.Prima unitate cuprinsă în programul vizitei de lucru este întreprinderea de utilaje și piese de schimb pentru industrializarea lemnului.La intrarea în întreprindere, tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu sînt întîmpinați de ministrul economiei forestiere și materialelor de construcție, Vasile Pa- tilineț, de directorul întreprinderii, loan Lukacs, de reprezentanți ai muncitorilor, inginerilor și tehnicienilor.Secretarul general al partidului, ceilalți tovarăși din conducerea de partid și de stat sint informați despre drumul scurt ca timp, dar bogat în realizări, parcurs de întreprindere, prima unitate constructoare de mașini din județul Harghita. Crearea ei este legată de preocuparea consecventă a partidului și statului nostru, personal a tovarășului Nicolae Ceausescu, de a se valorifica superior sursele de materii prime prin folosirea largă a mecanizării și tehnologiilor moderne. I.U.P.S. a devenit in cei trei ani de la intrarea ei în producție un furnizor important și a- preciat de mașini și utilaje specifice profilului său. în această perioadă scurtă au fost asimilate mai mult de 20 de mașini și utilaje de concepție românească, iar începînd cu acest an, mașini și utilaje purtind marca 

I.U.P.S.-Harghita fac și obiectul exportului.Secretarul general al partidului ia cunoștință de eforturile continue îndreptate spre diversificarea producției, ridicarea parametrilor de calitate, mai buna folosire a timpului de lucru și suprafețelor de producție. In acest context, în timpul vizitării principalelor sectoare ale întreprinderii — halele de uzinaj și montaj — tovarășului Nicolae Ceaușescu i se raportează că se află in stadiu final acțiunea de folosire mai rațională a suprafețelor construite ; prin introducerea unor noi mașini și utilaje în halele existente se va obține o producție suplimentară de circa patru 

ori mai mare comparativ cu cea obținută în primul an de funcționare a întreprinderii.Următorul obiectiv al vizitei de lucru este întreprinderea de prelucrare a lemnului, de pe aceeași platformă. Valentin Mincsor, directorul întreprinderii, raportează că. încă din primul an de activitate, produsele obținute aici s-au dovedit competitive, fiind solicitate la export în numeroase țări. Secretarul general al partidului este informat despre preocupările colectivului în direcția folosirii în continjiare cu eficiență sporită a masei lemnoase, din care se obține o gamă bogată de produse cu grad ridicat de industrializare. Tovarășul Nicolae Ceaușescu trasează ca sarcină să se acționeze în continuare pentru folosirea cît mai judicioasă a materiei prime, prin dimensionarea optimă a materialului folosit, fabricîndu-se mobilă ușoară și totodată durabilă.Coloana oficială străbate apoi principalele străzi ale orașului, îndrep- tîndu-se spre cea de-a doua mare platformă industrială, conturată in zona de est a orașului. Aceeași atmosferă sărbătorească, entuziastă. Locuitorii orașului își exprimă, prin aclamații și urale, bucuria de a-1 revedea pe secretarul general al partidului, mîndria patriotică pentru realizările obținute sub conducerea partidului, rod ai politicii sale înțelepte. Din mașina deschisă, tovarășul 

Nicolae Ceaușescu șl tovarășa Elena Ceaușescu răspund cu prietenie la călduroasa manifestare de dragoste și știmă pe care le-o fac cetățenii.La întreprinderea de piese auto șl tractoare, secretarul general al partidului, ceilalți tovarăși din conducerea de partid și de stat sînt întîmpinați de ministrul construcțiilor de mașini, loan Avram, de directorul Centralei de tractoare și mașini agricole. Vasile Sechel, și directorul unității, Ștefan Szakăcs.Și această întreprindere se află în primul an de activitate. Amplasarea ei, menită să pună în valoare, la dimensiunile și nivelul de calificare al unei producții de înaltă tehnici

tate, cunoscuta hărnicie a localnicilor, a fost hotărîtă de secretarul general al partidului cu prilejul uneia din precedentele sale vizite de lucru în județul Harghita. Onorînd încrederea care le-a fost acordată, constructorii noii uzine și muncitorii ei s-au achitat cu succes de sarcinile care le-au revenit pînă în prezent. în scurtul răstimp care a trecut de la punerea în funcțiune a fabricii au fost a- similate subansamble importante ale tractoarelor. Realizări similare raportează colectivul unității și la capitolul indicatorilor cantitativi ai activității economice: astfel, pe cele nouă luni care au trecut din acest an, prevederile de plan au fost depășite cu circa 14 la sută la produc- ția-marfă. Este numai una din mărturiile concrete ale faptului că și aici, într-o zonă altădată lipsită, practic, de industrie, conștiința muncitorească s-a implantat temeinic, că muncitorii Harghitei sînt ferm hotărîți să-și îndeplinească exemplar toate sarcinile ce li se încredințează.Cu satisfacție, gazdele relevă că oamenii muncii din întreprindere se simt puternic mobilizați de încrederea pe care o manifestă în forța lor creatoare însuși secretarul general al partidului, care a dispus ca. în cadrul programului de sporire și diversificare a producției de mașini a- gricole, tînăra unitate harghiteană să se reprofileze pe fabricarea tractoarelor cu șenile. Este o sarcină ds 

răspundere, pe care colectivul întreprinderii o va îndeplini cu cinste, se angajează gazdele. Reorientarea programelor de activitate ale unității se desfășoară „din mers" și cu bune rezultate, fără a se diminua producția de subansamble și piese de schimb, o dovadă concretă oferind-o tractoarele care au și fost montate aici. La capătul benzii de montaj, 1 se prezintă tovarășului Nicolae Ceaușescu chiar tractorul care poartă numărul 50. un tractor de 45 CP destinat executării lucrărilor viticole în podgoriile situate în pantă. Acest gen de mașini, cu puteri cuprinse intre 35—80 CP, vor defini în viitor profilul fabricii.Apreciind rezultatele constatate, tovarășul Nicolae Ceaușescu a adresat călduroase felicitări colectivului de muncă de la I.P.A.T. — Miercurea- Ciuc, însoțite de urarea de a-și îndeplini și pe viitor, în condiții tot mai bune. îndatoririle ce le revin.Mulțumind pentru vizită și pentru acest îndemn, gazdele se angajează ca. în cel mult un an, să finalizeze acțiunea de reprofilare a uzinei, astfel încît în 1977 să producă cel puțin 2 000 de tractoare, iar pînă la sfîr- șitul actualului cincinal să ridice ștacheta realizărilor — așa cum le-a indicat secretarul general al parti- dului chiar in cursul acestei vizite — la 10 000 de tractoare pe an. Cea mai mare parte a acestei producții va fi obținută în spațiile existente. Problema realizării și asimilării tractoarelor de mare putere a reținut în mod deosebit atenția secretarului general al partidului, care a indicat să se grăbească procesul de introducere în fabricație de serie a acestor tipuri noi, moderne, de mașini.Ultimul obiectiv înscris pe agenda vizitei de lucru ii constituie Fabrica de tricotaje. Dialogul tovarășului Nicolae Ceaușescu cu ministrul industriei ușoare, tovarășa Lina Cioba- nu, cu conducerea unității, specialiștii și muncitoarele de aici a fost axat pe stabilirea unor acțiuni eficiente in vederea sporirii producției în actualul cincinal, ridicării în continuare a calității produselor, îmbunătățirii aprovizionării oamenilor muncii cu bunuri de larg consum.Directorul fabricii, Demeter Denes, subliniază că preocuparea centrală a comuniștilor, a întregului colectiv o constituie înfăptuirea exemplară a sarcinilor ce le revin în actualul cincinal. Prin mobilizarea eforturilor tuturor muncitorilor, inginerilor și tehnicienilor, prin aplicarea unor măsuri eficiente, rod al muncii colective, s-a reușit ca, din august 1971, de la ultima vizită de lucru a tovarășului Nicolae Ceaușescu la această fabrică, simultan cu o substanțială creștere a producției să se înregistreze și o sporire a numărului sortimentelor de la 13 modele la peste 600 în prezent. Toate sînt concepute de colectivul de creație al fabricii, preocupat, de asemenea, de îmbunătățirea continuă a calității tricotajelor. A- cum, ponderea produselor de calitatea I depășește 93 Ia sută din totalul producției. S-a acordat, de a- semenea, o mare atenție diversificării sortimentelor de tricotaje desti

nate copiilor, articolele vestimenta- re pentru cei mici deținind 35 la sută din volumul producției, într-0 gamă de circa 30 de produse.O altă preocupare despre care informează specialiștii unității este a- ceea ca, potrivit sarcinii date de secretarul general al partidului, să se identifice și să se aplice în permanență noi măsuri menite să ducă la micșorarea consumului de materie primă.Pe parcursul vizitării secțiilor de tricotat și de confecții din tricot, ministrul industriei ușoare, directorul unității arată că, în lumina recentelor hotărîri de partid, a fost elaborat un studiu care va asigura in anul viitor o creștere cu circa 20 la sută a producției pe suprafețele existente prin organizarea mai rațională a muncii. De asemenea, se menționează că fabrica lucrează în totalitate cu fire și fibre realizate de industria noastră chimică, intr-o paletă sortimentală in continuă îmbogățire și de bună calitate. Se arată, totodată, că, aproape în totalitate, firele și fibrele sînt livrate de filatura situată în imediata apropiere a fabricii, fapt de o deosebită însemnătate în asigurarea unei aprovizionări ritmice, operative.Tinerele muncitoare și‘muncitori fac o entuziastă primire, întrerup pentru o clipă lucrul, ies în întîmpi- narea tovarășului Nicolae Ceaușescu, a tovarășei Elena Ceaușescu, le înmî- nează garoafe roșii. Ei adresează secretarului general al partidului cuvinte de profundă recunoștință pentru grija ce o manifestă față de toți oamenii muncii din patria noastră, fără deosebire de naționalitate, mulțumiri pentru vizita făcută și invitația de a reveni cît mai curînd in mijlocul lor, printre locuitorii Harghitei.Se asistă la o prezentare a ultimelor creații de tricotaje realizate de specialiștii fabricii. Sint apreciate linia modernă a produselor, străduința colectivului de a diversifica în permanență gama sortimentală, de a fi in pas cu cerințele pieței interne și externe. La plecate, tovarășul Nicolae Ceaușescu a felicitat colectivul întreprinderii pentru realizările obținute, i-a urat noi succese.
★în continuare, la sediul comitetului județean de partid, tovarășul Nicolae Ceaușescu a analizat cu organele locale de partid și de stat u- nele probleme privind dezvoltarea și sistematizarea orașului Miercurea- Ciuc. Studiind cu atenție, pe machetă, amplasamentele propuse pentru unele edificii social-culturale importante ale localității, prevăzute a se construi în actualul cincinal, secretarul general al partidului recomandă ca acestea să fie ridicate în acele zone ale localității. în măsură să le pună mai bine în evidență, să se a- corde grija cuvenită construcțiilor vechi cu o arhitectură tradițională, în ansamblul său, Miercurea-Ciuc trebuie să devină în actualul cincinal un oraș modern, a cărui concepție arhitectonică să aibă în vedere cadrul natural deosebit de pitoresc al localității.

Momente din timpul vizitei in unitâți din Miercurea-Ciuc, la; întreprinderea de utilaje și piese de schimb, Fabrica de tricotaie și întreprinderea de prelucrare a lemnului
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ADUNAREA POPULARĂ OIN ORAȘUL MIERCUREA-CIUC
Cuvîntarea tovarășului 

Nicolae Ceaușescu
(Urmare din pag. I)
strut in acest cincinal — ceea ce 
cere eforturi mari. Referindu-mă 
la orașul Miercurea-Ciuc, va tre
bui, totodată, să punem la punct 
sistematizarea, pentru că realiza
rea a 6—7 000 de apartamente în
seamnă de fapt construcția unui 
oraș nou. Să facem în așa fel în
cît, în 1980, orașul Miercurea-Ciuc 
să fie un oraș modern, să consti
tuie, într-adevăr, o fală a secuimii! 
(Aplauze puternicei, urale; se scan
dează îndelung i „Ceaușescu — 
P.C.R.").

în același timp va trebui să ne 
preocupăm și de dezvoltarea ora
șului Odorheiu Secuiesc, a celor
lalte orașe din Harghita, încît, pe 
ansamblu, județul să se transfor
me în întregime în mod radical 
prin construcția unui mare număr 
de apartamente, în acest cincinal.

Iată deci că programul de ridi
care a nivelului de trai se materia
lizează începînd cu locuințele. De
sigur, vor crește și veniturile oa
menilor muncii cu circa 20 la sută 
— după cum cunoașteți din hotă- 
rîrile Congresului al XI-Iea al par
tidului. Va trebui să luăm toate 
măsurile pentru ca, într-adevăr, 
produsele să fie de mai bună cali
tate, spre a face față cerințelor și 
exigențelor crescînde ale construc
torilor socialismului, care, făurind 
societatea socialistă multilateral 
dezvoltată, vor să aibă condiții tot 
mai bune de trai, de cultură, să 
ducă o viață mai civilizată, mai 
demnă ! (Urale puternice, aplauze 
îndelungate).

Toate acestea fac parte din po
litica partidului nostru de dezvol
tare a tuturor județelor și zonelor 
tării. După cum este cunoscut, 
vrem ca în 1980 să nu mai avem 
nici un județ cu o producție indus
trială mai mică de 10 miliarde lei. 
Aceasta va cere eforturi mari din 
partea tuturor oamenilor muncii 
din țara noastră. Dar, la fel ca în 
Harghita, și în celelalte județe, oa
menii muncii au trecut cu hotărîre 
la înfăptuirea noului cincinal. Pe 
țară, planul pe 9 luni în industrie 
s-a realizat cu o depășire de circa 

La întreprinderea de piese auto fi tractoare din Miercurea-Ciuc

8 miliarde lei, ceea ce înseamnă că 
am luat un avans bun, că vom rea
liza cu succes sarcinile pe primul 
an al cincinalului și că ne creăm 
astfel o bază pentru a obține și în 
acest cincinal depășirea prevederi
lor stabilite de Congresul al XI- 
lea. (Aplauze și urale îndelungate), 

în ce privește județul Harghita, 
doresc să arăt că această dezvol
tare se înscrie și în preocuparea 
de a asigura înfăptuirea consecven
tă a politicii naționale a partidului 
nostru, de a asigura condiții de 
muncă și de viață egale pentru toți 
cetățenii patriei, fără deosebire de 
naționalitate. Așa cum am mai 
spus chiar aici la Harghita, cu cîți- 
va ani în urmă, nu se poate vorbi 
de o adevărată egalitate în drep
turi acolo unde nu sînt condiții e- 
gale de muncă și de viață. Tocmai 
aceste principii de bază le reali
zează în viață societatea noastră 
socialistă, asigurînd tuturor oame
nilor muncii, fără deosebire de na
ționalitate, nu numai dreptul la 
muncă, dar și baza pentru a putea 
munci, condiții egale de viață, de 
învățătură. Aceasta asigură ca, în
tr-adevăr, poporul nostru, de a- 
proape 22 de milioane, să ducă o 
viață tot mai demnă, să se înscrie 
în rîndul națiunilor cu o civilizație 
tot mai dezvoltată ! (Aplauze pu
ternice, urale îndelungate; se 
scandează : „Ceaușescu — P.C.R.").

După cum vă este cunoscut, 
partidul nostru acordă o mare a- 
tenție și activității politico-educa
tive, de formare a omului nou, con
structor al socialismului. în aceas
tă direcție Congresul educației po
litice și al culturii socialiste a elabo
rat, pe baza hotărîrilor Congresului 
al Xl-lea, un vast program de ac
tivitate politică, educativă și cul
turală, iar, recent. Comitetul Po
litic Executiv a aprobat un pro
gram concret de măsufi. în acest 
program un loc central îl ocupă 
festivalul „Cîntarea României". A- 
cest festival va trebui să prileju- 
iască o largă manifestare populară 
a creatorilor, a forței poporului 
nostru,’ care, muncind, făurește, 
totodată, nu numai bunuri mate
riale, dar și spirituale, participă 

activ ia dezvoltarea activității cul- 
tural-artistice în toate domeniile. 
Sînt convins că Harghita va ocu
pa un loc de cinste în această mare 
întrecere în domeniul culturii, ce 
se va desfășura din 2 în 2 ani în 
țara noastră, și care va începe anul 
viitor. Iată de ce trebuie să înce
peți de pe acum să vă pregătiți 
temeinic, să desfășurați activitatea 
în comune, în întreprinderi, în 
școli. Să facem în așa fel încît să 
nu existe comună, întreprindere, 
școală, instituție fără formațiuni 
cultural-artistice ! Numai așa vă 
veți putea prezenta cu rezultate 
bune, veți putea concura Ia un loc 
de frunte. Desigur, în țâră sînt 39 
de județe, plus Bucureștiul, între
cerea va fi strînsă și va cîștiga —• 
așa cum se întîmplă întotdeauna 
— cel care se va prezenta mai 
bine. Eu aș dori ca și Harghita să 
se prezinte cît mai bine la acest 
mare festival al patriei noastre so
cialiste ! (Aplauze, urale îndelun
gate).

în ce privește preocupările parti
dului și statului nostru pe plan in
ternațional, ele izvorăsc, de ase
menea, din directivele Congresului 
al Xl-lea. Se poate spune că eve
nimentele care s-au petrecut în pe
rioada ce a trecut de la congres 
demonstrează cu putere justețea o- 
rientărilor stabilite, a aprecierilor 
partidului nostru. In lume se pro
duc schimbări revoluționare, se a- 
firmă cu putere voința popoarelor 
de a trăi libere, de a fi stăpîne 
pe destinele și pe bogățiile pro
prii, de a pune capăt vechii po
litici imperialiste, colonialiste, de 
forță și dictat, de a face să triumfe 
relațiile noi, de egalitate, respect 
al independenței și suveranității, 
de renunțare la forță și la ame
nințarea cu forța, de respectare a 
dreptului fiecărui popor de a se 
dezvolta în mod liber, corespun
zător voinței sale. (Aplauze pu
ternice).

România își aduce contribuția 
activă la dezvoltarea colaborării cu 
țările socialiste, cu țările în curs 
de dezvoltare, cu toate statele lu
mii, fără deosebire de orînduire 
socială. Sprijinim activ lupta țări

lor slab dezvoltate pentru lichida
rea rămînerii în urmă, pentru 
făurirea noii ordini economice in
ternaționale, acționăm cu fermita
te pentru realizarea dezarmării, și 
în primul rînd a dezarmării 
nucleare. Milităm cu toată con
vingerea și forța noastră pentru 
realizarea securității în Europa, 
pentru o pace trainică în întreaga 
lume. în acest fel, patria noastră, 
preocupîndu-se de dezvoltarea sa 
economico-socială, ia parte activă 
la lupta pe plan internațional pen
tru o lume mai dreaptă și mai 
bună, își îndeplinește cu cinste 
sarcinile sale, îndatoririle de deta
șament al mișcării revoluționare, 
al mișcării' progresiste, antiimpe- 
rialiste, a popoarelor care luptă 
pentru ca fiecare națiune să se 
dezvolte în mod . independent și 
liber. (Aplauze puternice, urale).

Doresc, în încheiere, să exprim 
convingerea că toți oamenii'mun
cii din Harghita, fără deosebire de 
naționalitate, organizațiile de 
partid, comitetul județean vor 
face totul pentru a asigura înde
plinirea în cele mai bune condiții 
a sarcinilor de cinste ce le revin. 
Știu că putem avea deplină în
credere în organizațiile de partid, 
în oamenii muncii din Harghita, 
care și-au făcut și în trecut, și își 
vor face și în acest cincinal, cu 
cinste, datoria lor de onoare, mun
cind cu abnegație pentru dezvolta
rea județului, pentru înflorirea 
patriei noastre socialiste.

Cu această convingere, vă urez 
tuturor celor prezenți la această 
mare adunare, tuturor locuitorilor 
orașului Miercurea-Ciuc și jude
țului Harghita succese tot mai 
mari, multă sănătate și multă fe
ricire ! (Aplauze puternice, urale ; 
se scandează: „Ceaușescu—P.C.R.", 
„Ceaușescu și poporul". într-o at
mosferă de puternic entuziasm, 
toți cei prezenți în marea piață a 
orașului ovaționează îndelung pen
tru Partidul Comunist Român, 
pentru Comitetul său Central, 
pentru secretarul general al parti
dului și președintele Republicii 
Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu).

La încheierea acestei noi vizite de lucru a tovarășului Nicolae Ceaușescu, în piața centrală a orașului Miercurea-Ciuc a avut loc o impresionantă adunare populară. Au luat parte mii de oameni ai muncii, din întreprinderi și instituții, de pe șantierele de construcții, elevi și stu- denți. Clădirile ce încadrează piața erau pavoazate sărbătorește cu steaguri roșii și tricolore, cu lozinci în limbile română și maghiară, prin care se exprimă hotărirea comună, nestrămutată, a locuitorilor din această parte a țării ca, în deplină unitate și frăție, sub conducerea Partidului Comunist Român, să transpună în viață vastul program de ridicare a României pe noi culmi de civilizație și progres.Ora 12,30. In momentul în care apar la tribună secretarul general al partidului, împreună cu ceilalți tovarăși din conducerea de partid și de stat, miile de cetățeni ce umplu incinta pieței scandează „Ceaușescu — P.C.R.", „Trăiască Partidul Comunist Român!"Adunarea populară este deschisă de tovarășul Ludovic Fazekas, prim- secretar al Comitetului județean Harghita al P.C.R., care adresează tovarășului Nicolae Ceaușescu un fierbinte salut, exprimînd nemărginita bucurie pe care o trăiesc toți locuitorii acestor străvechi meleaguri ale patriei — români, maghiari și de alte naționalități — de a primi din nou în mijlocul lor pe cel mai iubit fiu al poporului nostru.Toți cei care trăim șl muncim in acest județ, fără deosebire de naționalitate — a spus vorbitorul — nutrim față de dumneavoastră cele mal alese sentimente de dragoste fierbinte și recunoștință profundă pentru grija deosebită și permanentă pe care o acordați dezvoltării economice și social-culturale a meleagurilor har- ghitene.Cu un simțămînt de adîncă mîn- drie patriotică, putem să arătăm că, asemenea întregii țări, așezările de la poalele Harghitei cunosc un ritm de dezvoltare multilaterală, fără precedent. Județul Harghita, cuprins organic in procesul de industrializare socialistă a întregii țări, realizează astăzi. în mai puțin de o săptămînă întreaga producție a anului 1938. Numai în cincinalul 1971—1975 au fost finalizate 60 de noi capacități de producție și dezvoltări, ceea ce a condus la dublarea producției industriale, la crearea a aproape 22 000 noi locuri de muncă.Profunde transformări s-au produs în viața oamenilor, in condițiile lor de muncă și de trai. Deosebit de semnificativ este faptul că din 1968 încoace aproape o treime din populația județului s-a mutat în case noi. O largă rețea de școli și instituții culturale asigură condiții pentru accesul egal al tuturor oamenilor muncii la știință și cultură, educarea lor în spiritul înaltelor idealuri revoluționare ale societății noastre.Fiecare dintre vizitele dumneavoastră — a spus în continuare vorbitorul — a însemnat pentru județul nostru un eveniment memorabil. De vizita de astăzi legăm două noi izbînzi semnificative : în Harghita începe producția de tractoare, iar Miercurea-Ciuc intră in rîndul orașelor care au institute de învăță- mînt superior.înscrierea definitivă a Harghitei pe orbita unei puternice industrializări, dezvoltarea generală pe care o cunoaște acest colț de țară constituie o grăitoare mărturie a justeței politicii naționale marxist-leniniste a partidului nostru, a consecvenței cu care se urmărește repartizarea rațională a forțelor de producție pe întreg teritoriul țării și asigurarea, pe această bază, a realei și deplinei egalități în drepturi a tuturor oamenilor muncii din patria noastră, îngăduiți-mi, iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu. să folosesc acest prilej pentru a vă exprima din nou întreaga recunoștință a populației harglii- tene — români, maghiari și de alte naționalități — pentru preocuparea cu adevărat părintească pe care o manifestați față de noi. pentru îndrumările prețioase pe care ni le a- cordați permanent, pentru îndemnurile dumneavoastră mobilizatoare.Vă raportăm, stimate tovarășe secretar genera], că sarcinile de plan pe primele 9 luni ale acestui an au fost nu numai îndeplinite, ci și depășite cu produse in valoare de peste 161 milioane lei. Ca urmare a eforturilor depuse de țăranii cooperatori, ca și de ceilalți lucrători din unitățile agricole socialiste, in județ s-au obținut in acest an producții bune la cereale, cartofi, plante tehnice. în zootehnie.Avem toate condițiile pentru ca atît planul pe anul 1976, cit și pe întreaga perioadă pină in 1980 să fie îndeplinit și chiar depășit. Amplul program de investiții în actualul cincinal asigură în continuare, la cote superioare, procesul de dezvoltare economico-socială a acestor meleaguri ale patriei noastre socialiste. Realizarea, pină Ia sfîrșitul anului 1980. a unei producții industriale de circa 12 miliarde lei, afirmarea pu

ternică a industriei constructoare de mașini, punerea bazelor unei noi ramuri — industria chimică — vor face din Harghita un județ cu o economie dezvoltată, cu o viață social-cultura-, lă în plină înflorire.Vă asigurăm din nou de atașamentul nostru neclintit față de politica internă și externă a partidului și statului nostru, în elaborarea căreia noi toți știm că vă aduceți o contribuție hotărîtoare. Vă încredințăm că întotdeauna comuniștii, toți oamenii muncii harghiteni, români și maghiari,' vor urma cu consecvență și fermitate cuvîntul partidului, al dumneavoastră, mult iubite tovarășe secretar general, că se vor situa în primele rînduri ale luptei pentru înfăptuirea istoricelor hotărîri ale celui de-al Xl-lea Congres al Partidului Comunist Român, spre binele poporului și înflorirea patriei noastre dragi, România socialistă.A luat apoi cuvîntul tovarășul Ștefan Szakacs, directorul întreprinderii de piese auto și tractoare — Miercurea- Ciuc. întreprinderea noastră — a spus el — este, după cum știți, foarte tînă- ră. Construirea ei pe meleagurile har- ghitene a fost hotărîtă cu prilejul vizitei de lucru cu care dumneavoastră, iubite tovarășe secretar general, ați onorat județul nostru în anul 1971,Asemeni tuturor harghitenilor, oamenii muncii din întreprinderea noastră — români, secui și de alte naționalități — muncesc înfrățiți, umăr la umăr, cu hărnicie și devotament. Așa am reușit ca într-un timp foarte scurt să trecem cu succes examenul începutului. Vă raportăm că realizăm și depășim lună de lună principalii indicatori de plan.Desigur, sîntem perfect conștienți că ne aflăm abia la început și că — așa cum dumneavoastră ne-ați indicat — trebuie să facem totul pentru a da patriei dragi tot mai multe produse de o calitate superioară, competitive pe piața externă. Avem cu toții această arzătoare dorință și avem din plin posibilități de realizare. Condițiile ce ne-au ^fost create prin traducerea în viață a politicii partidului și statului de dezvoltare armonioasă a tuturor zonelor țării ne obligă să muncim mai mult, să muncim mai bine.Vă asigurăm, mult stimate și Iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, că oamenii muncii de la întreprinderea de piese auto și tractoare, din întregul ținut al Harghitei se vor dărui cu trup și suflet îndeplinirii e- xemplare a sarcinilor de răspundera ce le revin.în. numele tineretului școlar, al primei generații de studenți din orașul Miercurea-Ciuc, a spus apoi studentul Gheorghe Știrbu, vă rog să-mi permiteți să dau glas gindurilor și sentimentelor de înaltă recunoștință și aleasă mulțumire față de Partidul Comunist Român, față de secretarul său general pentru condițiile minunate create învățămîntului, pregătirii tineretului.începutul acestui an școlar a marcat un eveniment de o excepțională însemnătate pentru orașul nostru, și anume înscrierea sa in rîndul orașelor cu institute de învățămînt superior prin deschiderea cursurilor la secția de subingineri a Facultății de mecanică din cadrul Universității din Brașov. Este vorba și de această dată de expresia grijii permanente a dumneavoastră personal, mult stimate tovarășe secretar general, pentru a crea toate condițiile dezvoltării armonioase economice și sociale a tuturor județelor țării, pentru deplina afirmare socială și profesională a tuturor fiilor patriei, indiferent de naționalitate.Alături de întreg tineretul patriei noastre, și. noi, tinerii din județul Harghita, români și maghiari, vă încredințăm, mult iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, că vom depune toată priceperea și energia, că vom munci cu o înaltă responsabilitate comunistă în școală și uzină, că vom depune toate eforturile pentru a deveni constructori de nădejde ai societății socialiste multilateral dezvoltate în scumpa noastră patrie.Sînt una dintre tinerele muncitoare ale unei fabrici tinere — întreprinderea de tricotaje din Miercurea- Ciuc— a spus Maria Crețu.Trăim și muncim, în deplină unitate și frăție, români și maghiari, intr-un oraș, într-un județ care cunosc un puternic proces de dezvoltare economică și socială, bucurin- du-se din plin de roadele politicii înțelepte a partidului de dezvoltare armonioasă a tuturor județelor și localităților patriei.Avem astăzi locuințe noi. confortabile. Pentru copiii noștri au fost construite creșe și cămine. Au fost create toate condițiile pentru ca noi, femeile. indiferent de naționalitate, să ne îndeplinim rolul însemnat pe care îl avem în societate.Pentru toate acestea, permiteți-mi să exprim și eu cele mai sincere și fierbinți mulțumiri, recunoștința față de' partidul nostru, față de dumneavoastră personal, mult stimate tovarășe secretar general.Astăzi, cînd ne-ați făcut deosebita onoare de a vizita pentru a doua 

oară întreprinderea noastră, vă putem raporta cu mindrle că indicațiila dumneavoastră date în 1971, care au constituit pentru colectivul nostru de muncă un însuflețitor program de acțiune, s-au concretizat în bune rezultate atît în ceea ce privește sporirea producției, cît și în preocuparea stăruitoare pentru ridicarea nivelului calitativ al produselor caro poartă marca acestei întreprinderi.Vă asigurăm, mult iubite tovarăș» Nicolae Ceaușescu, că sfaturile și îndemnurile ce ni le-ați dat și cu a- cest prilej au pătruns adînc în inimile și gîndurile noastre, că vom munci cu toată dăruirea și abnegația pentru transpunerea lor în viață. Făcîndu- mă mesagerul slujitorilor școlii și intelectualității din județul Harghita — a spus Ernest Eigel, directorul Liceului nr. 1 din Miercurea-Ciuc — permiteți-mi să dau expresie sentimentelor de bucurie și satisfacție, ds recunoștință pentru grija părintească ce o manifestați permanent pentru propășirea acestui atît de frumos colț al patriei noastre dragi — România socialistă.Sub îndrumarea consecventă a partidului, a dumneavoastră personal, școala românească a cunoscut un amplu proces de perfecționare și modernizare de care a beneficiat deplin și județul nostru. Dacă acum 10 ani în Miercurea-Ciuc funcționa un singur liceu, în prezent profilul învăță- mintului s-a lărgit, cuprinzind două licee industriale, două licee teoretice și, începînd cu acest an, o secție de subingineri. A fost creată astfel baza necesară formării și pregătirii forței de muncă calificate, impusă de dezvoltarea economică a județului.însuflețiți de sarcinile stabilite de Istoricul Congres al Xl-lea ăl partidului, de indicațiile pe care le-ați pus în fața slujitorilor școlii, noi, comuniștii, toate cadrele didactice din județ am acționat și vom acționa in continuare cu toată hotărirea pentru legarea învățămîntului cu activitatea practică, oferind tinerilor, la absolvire, posibilitatea integrării în procesul producerii bunurilor materiale.în uralele mulțimii, Ia apoi cuvîniul tovarășul Nicolae Ceaușescu.Cuvîntarea secretarului general al partidului a fost subliniată în repetate rînduri cu puternice aplauze, cu urale și ovații, locuitorii Harghitei re- afirmîndu-și încrederea deplină în partid și secretarul său general, hotărirea lor de a merge neabătut pe calea arătată de partid — calea socialismului și comunismului, a fericirii întregului popor. Ei și-au exprimat, totodată, voința fermă de a transpune în viață îndemnurile mobilizatoare ale tovarășului Nicolae Ceaușescu, de a munci cu tot elanul pentru înflorirea județului lor, a patriei socialiste.Mulțumind tovarășului Nicolae Ceaușescu pentru cuvintele și indicațiile date și cu această ocazie, tovarășul Ludovic Fazekas a asigurat că acestea vor constitui un adevărat program de activitate pentru a munci mai bine, mai cu spor și mai eficient în toate domeniile de activitate.Vă dorim — a spus vorbitorul — din toată inima mulți ani de viață și putere de muncă, spre binele națiunii noastre socialiste, pentru a ne conduce cu fermitatea și cutezanța ce vă caracterizează spre viitorul comunist al patriei.în piață răsună din nou aclamații entuziaste, urale pentru partid și secretarul _său general, pentru România socialistă, pentru harnicul nostru popor. Se scandează cu înflăcărare „Ceaușescu — P.C.R.", „Ceaușescu si poporul". Sînt momente emoționante care . exprimă cu tărie comunitatea de ginduri și năzuințe dintre partid șl popor, coeziunea indestructibilă a tuturor ’ oamenilor muncii din țara noastră — români, maghiari, germani și de alte naționalități — în jurul Partidului Comunist Român și' al secretarului său general.
★Vizita de lucru la Miercurea-Ciuc ia sfirșit intr-o atmosferă de vibrant entuziasm. Pe stadionul orașului sînt prezenți mii de locuitori care au ținut să exprime încă o dată recunoștința oamenilor muncii de pe meleagurile Harghitei pentru această nouă vizită a tovarășului Nicolae Ceaușescu, pentru grija față de dezvoltarea localităților din această zonă a țării.Președintele republicii trece în revistă garda de onoare formată cu ocazia plecării sale, Se intonează Imnul de stat al Republicii Socialiste România. Pionieri oferă buchete de flori tovarășului Nicolae Ceaușescu, tovarășei Elena Ceaușescu.în numele locuitorilor județului Harghita, tovarășul Ludovic Fazekas adresează secretarului general al partidului cuvinte de caldă mulțumire pentru vizita făcută.Tovarășul Nicolae Ceaușescu răspunde cu prietenie manifestărilor pline de căldură ale populației.în timp ce toți cei prezenți pe stadion aclamă cu însuflețire pentru patrie și partid, pentru secretarul general, elicopterul prezidenția] decolează, tndreptîndu-se spre Capitală.
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Răspunzind chemării Comitetului Politie Executiv al C. C. al P. C. R. 

Pentru ca recoltele toamnei să ajungă repede in magazii 

MIJLOACELE DE TRANSPORT 
SĂ FIE FOLOSITE DIN PLIN 

prin dirijarea lor operativă, prin buna 
organizare a încărcării și descărcării

FAPTUL1.
DIVERS
Fîntîna

Cu fiecare zi se intensifică recoltarea produselor agricole și aceasta pune în mod pregnant cerința transportării lor imediate din cimp in magazii sau silozuri, la fabrici. La recenta ședință a Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R. s-a stabilit să se treacă la identificarea tuturor mijloacelor de transport care pot fi utilizate in agricultură în această perioadă, iar Ministerul Transporturilor și Telecomunicațiilor să organizeze pe grupe de comune unități speciale de transport exclusiv al produselor agricole. Pe baza sarcinilor trasate de conducerea partidului, au fost repartizate și trimise la sate in vederea transportării recoltei numeroase camioane și tractoare rutiere cu remorci. De asemenea, au fost luate măsuri pentru folosirea tuturor mijloacelor de transport ale unităților agricole, inclusiv

■ atelajelor. Ca urmare, în cele mai multe unități agricole, recolta strînsâ în cursul unei zile este transportată, pină seara, la locui de destinație.Din controalele efectuate a rezultat că nu peste tot se acordă atenția cuvenită bunei folosiri a camioanelor și a tractoarelor cu remorci. Comandamentul central a indicat să se ia măsuri ferme în vederea bunei organizări a transportului, întăririi ordinii și disciplinei in folosirea mijloacelor de transport repartizate agriculturii. Este de datoria comandamentelor locale, a conducerilor unităților agricole să coordoneze cu responsabilitate folosirea mijloacelor de transport, dirijindu-le cu operativitate acolo unde sint necesare, spre a fi utilizate la intreaga capacitate. Totodată, este necesar să se înlăture staționările îndelungate, să se organizeze mai bine munca la încărcarea și descărcarea produselor.

Foto : Gh. Vințlll

OLT: Din cîmp - direct 
la bazele de recepțieîn unitățile agricole din județul Olt culesul porumbului se află îrt plină desfășurare. Pină acum au fost recoltate 10 000 de hectare. Cele mai mari suprafețe au fost realizate în cooperativele agricole din cadrul consiliilor intercooperatiste Corabia, Izbiceni, Vișina, Ștefan cel Mare. De citeva zile a început recoltatul și in unitățile agricole din nordul județului, unde plantele au ajuns mai tîrziu la maturitate.Pentru preluarea operativă a porumbului s-a trecut la înființarea a noi baze volante de recepție. în așa fel încit distanta de transport să se reducă la minimum posibil. Ca urmare a acestei măsuri, au fost deja preluate la fondul de stat direct din cîmp importante cantități de porumb boabe. Porumbul recoltat se livrează direct bazelor de recepție. In cazul cînd procentul de umiditate este mare, știuleții se așază pe un strat de coceni, pină cînd umiditatea scade la 30—36 la sută, după care sint transportați la bazele de recepție fixe sau volante, în sprijinul unităților agricole au fost trimise 360 autocamioane ale întreprinderii județene de transporturi. Acest mod de organizare l-am întîl- nit în foarte multe unități. La cooperativa agricolă din Izbiceni, de pildă, erau în cîmp în ziua raidului nostru peste 700 de cooperatori, care lucrau în echipe organizate în acord global. întrucît umiditatea era mare, peste 36 la sută, știuleții erau așezați pe paturi de coceni. Cînd procentul de umiditate scădea sub a- ceastă limită, erau transportați la baza de recepție volantă aflată în localitate. Zilnic se transportă aici — cu 47 de camioane și 30 de remorci — peste 1 100 tone de porumb. La fel se lucrează și în cooperativele din Tia Mare, Radomiresti Teaca, Nicolae Titulescu, Crîmpoia etc.Peste tot, unde munca este bine organizată, se înregistrează un coeficient ridicat de utilizare a mijloacelor de transport. Mijloacele re-

partizate unităților din cadrul consiliului. intercooperatist Bucinișu, de exemplu, fac cite 3—4 curse pe zi. Bine este organizată a- ceastă activitate și in cadrul consiliilor intercooperatiste Corabia și Ștefan cel Mare. Dar pe an
luate măsuri pentru completarea a- cestui parc, cu incă 72 de camioane ale altor unități economice.Problema se pune insă ca aceste importante mijloace să fie. folosite cu maximum de eficiență. După cum ne-a informat tovarășul loan

samblul județului, coeficientul de utilizare a mijloacelor de transport la porumb nu se ridică decît la 2.2—2.3. De ce ? In unele locuri, ele staționează nepermis de mult. De exemplu, la întreprinderea de nutrețuri combinate Caracal, mai ales în orele de virf, se adună multe mașini (30—40), care așteaptă ore în șir pentru a fi descărcate. Se constată și alte deficiențe. De pildă, in zona consiliului intercooperatist Ru- sănești, din 60 de camioane și tractoare cu remorci repartizate lucrează doar 35—40. In ședința care a avut loc în seara zilei de 5 octombrie, comandamentul județean a ă- nalizat neajunsurile existente în transportul recoltei și a adoptat măsuri pentru o organizare mai bună a acestei activități.
Emilian ROUĂ
corespondentul „Scînteii"

NEAMȚ : 
Camioane sint, 
dar staționează 

prea multPotrivit măsurilor stabilite la ședința Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R.. peste tot trebuie sa se treacă de îndată la organizarea judicioasă a transportului. îndeosebi a produselor cu un grad mai mare de perisabilitate. In județul Neamț, această principală sarcină s-a materializat pînă acum prin trimiterea în cele 81 de cooperative agricole a 506 autocamioane, multe cu remorci. aparținînd întreprinderii județene de transporturi auto. Au fost

Apetri, director adjunct al întreprinderii județene de transporturi auto, pină în prezent aceste mașini nu au fost folosite decît la jumătate din capacitatea lor.Iată cum se prezintă situația la preluarea și transportul producției de cartofi. Lipsa de preocupare pentru sortarea acestui produs a făcut ca într-una din zile 12. mașini încărcate de la cooperativele 'agricole din Tg. Neamț. Vînători-Neamț, Brusturi. Timișești să facă cale întoarsă. La C.L.F. Piatra Neamț

camioanele 21-NT-318. 21-NT-l 444și altele stăteau nbdescărcate de două zile. Tot la acest centru, preluarea și sortarea cartofilor se fac greoi pentru că nu există forță de muncă, iar benzile nu funcționează din lipsă de motoare, (abia acum au fost trimise la bobinat). Mai mult, în unele unități agricole, cum sint cele din Petricani, Urecheni. Costișa, Dochia și altele, activitatea de încărcare nu este bine organizată.Sînt necesare, în continuare, măsuri energice din partea comandamentelor comunale, a conducerilor unităților agricole, pentru a se asigura, în spiritul legii, participarea la lucru a tuturor locuitorilor satelor. Odată cu asigurarea acestei participări, trebuie organizată bine munca astfel ca mijloacele de transport puse la dispoziție să fie folosite la întreaga capacitate.
Ion MANEA
corespondentul „Scînteii"

FESTIVALUL MUZICII RUSE Șl SOVIETICE

Concertele Orchestrei simfonice 
academice de stat a U.R.S.S.

de sub podea
Cu zeci de ani in urmă, cetă

țeanul Constantin Simionescu, 
(pe str Bolliac nr. 10 din Pia
tra Neamț) și-a construit o casă 
între masivele muntoase Cozla 
și Cirlomanu. Deodată. intr-o 
noapte, s-a pomenit omul că din 
podeaua unei camere țîșnește 
un jet puternic de apă. Era un 
izvor care — cine . . 
vreme — mocnise in adincurile 
pămîntului, pină 
gazdă ospitalieră. „Să stric mân
drele de casă 7 Nu mă-ndur" — 
și-a zis omul. Atunci, i-a venit 
ideea să amenajeze in casă o 
fintină in toată regula, prevăzu
tă cu cișmea. Văzind că izvorul 
e darnic, a tras și o conductă. în 
ogradă, unde și-a amenajat un 
eleșteu. Si uite-așa. respectivul 
gospodar s-a tăcut și pescar.

Lache

știe de cită

a qăsit o.

VA INFORMĂM DESPRE
Termoficarea în Capitală

TricotuOamenii muncii din întreprinderea de tricotaje și perdele din Pașcani au reușit ca, prin- tr-o mai bună organizare a producției și a muncii, să obțină de la începutul anului și pină în prezent o producție globală suplimentară in valoare de 13 milioane lei. Sporul s-a înregistrat, îndeosebi, pe seama creșterii productivității muncii cu 5 la sută fată de plan.Concomitent cu obținerea producției planificate, unitatea din Pașcani se prezintă cu noutăți și în domeniul diversificării produselor din tricoturi fine. Astfel, colectivul de creație a pregătit peste 200 de modele noi de îmbrăcăminte și lenjerie pentru femei, bărbați și copii. care s-au și introdus în producția de serie pentru tri-

ri finemestrul IV al anului. In același timp, s-au pregătit 25 modele noi de rochii și alte confecții din tricoturi realizate din fire poliamidice. cerute de clienți din străinătate. Aceste sortimente sint bogat imprimate înt.r-o largă paletă coloristică. Colectivul de creație al fabricii a realizat și noi modele de lenjerie fină de noapte, cu care se prospectează în prezent diferite piețe. Tovarășul Marin Balmuș. in- ginerul-șef al intreprinderii, ne relatează și despre o „premieră": realizarea a două sortimente de tricoturi tehnice, necesare la suporturi pentru mase plastice. Și aceste noi sortimente de tri- * coturi s-au introdus în producția de serie pentru trimestrul IV al anului. (Manole Corcaci).

Numeroși cetățeni ne întreabă cum s-a pregătit pentru iarnă ter- m'oficarca in Capitală.După cum am fost informați de tovarășul Ștefan Ionescu, director general adjunct al Gru- I pului întreprinderilor de gospodărie comunală, termoficarea Capitalei șiLâ sprtrit în mod simțitor numărul de a- bonați. Nu de mult a fost pusă în funcțiune magistrala V. de la C.E.T. Sud pină aproape de Piața Muncii, care va îmbunătăți condițiile de furnizare a căldurii pentru locuințele din zona Mihai Bravu-Co- lentina. O conductă pornind din Berceni a a- juns in șoseaua Giurgiului. ceea ce a dat posibilitatea ca două centrale termice (nr. 1 și 11) existente în această zonă (la care în anul viitor se vor adăuga altele) să fie transformate in puncte termice. In sfîrșit, o altă conductă, terminată recent, a început să furnizeze căldură noilor obiecțive industriale din zona Jilava. De asemenea, paralel cu aceste lucrări, din magistralele existente, s-au executat numeroase racorduri la punctele termice care vor servi noile ansambluri de locuințe construite în acest an în cartierele Militari, Drumul Taberei, Berceni, Titan, Pantelimon, Ian- cului, Colentina, bd. 1 Mai. In total, vor fi racordate la rețeaua de

termoficăre sau la centralele termice mari incă 30 000 de apartamente.în felul acesta, sistemul termoficării bucu- reștene va cuprinde 250 000 de apartamente, iar centralele termice de cartier — 50 000 de apartament?, ceea, ce iți- Seamnă, practic, că un milion de bucureșteni, adică mai mult de jumătate din populația orașului, vor fi scutiți de grija căldurii și: apei calde. Numărul lor va crește in continuare. In prezent, se află in execuție un tronson pe' șoseaua Mihai Bravu, altul de la podul Abator pină în Calea Piscului, precum și o Conductă din str. Grozovici pînă in Calea Dorobanților. Tot acum se fac pregătiri intense pentru deschiderea șantierului a încă două importante artere — una din strada Răzoare.— Sebastian — Calea Rahovei și alta de-a lungul străzii Bu- joreni. pe porțiunea dintre bd. Al. Moghio- roș. și str. Ho Și Min — care vor fi realizate în anul viitor.Dincolo de toate acestea însă — ne asigură interlocutorul — o a- tenție deosebită a fost acordată lucrărilor de întreținere curentă. în mare măsură hotărî- toare pentru felul in care va funcționa termoficarea în cursul iernii. In acest scop au fost verificate rețelele și punctele termice, au

fost refăciite izolațiile conductelor pentru reducerea pierderilor de căldură, concomitent cu continuarea acțiunii de automatizare a punctelor termice, menită să asigure un. reglaj optim al temperaturii apei furnicate. Ținta acestor măsuri : 20 grade Celsius. la iarnă. în apartamentele noastre. Dar pentru ca mercurul să se stabilizeze aici, au și beneficiarii un cuvint de spus ; întreprinderile și șantierele să evite pierderile de apă caldă și să nu o folosească în scopuri industriale (fie și numai pentru simplul fapt că aceasta este de 10 ori mai scumpă decît apa rece), iar locatarii să asigure o e- tănșeizare corespunză- toare a ușilor și ferestrelor și. in eventualitatea unor defecțiuni, să sesizeze imediat dispeceratele secțiilor de termoficăre din cartiere sau dispeceratul central.în -Încheiere, nu putem ) evita întrebarea pe care răcirea vremii ne obligă să o punem cu tot mai multă insistență : cînd anume iși va deschide robinetele sale termoficarea ?Răspunsul a venit cu promptitudine : după ce timp de trei zile consecutiv media temperaturii exterioare va coborî sub 10 grade Celsius.
D. TÎRCOB 
corespondentul 
„Scînteii"

Cu cele două concerte susținute la A- teneul Român de către Orchestra simfonică academică de stat a U.R.S.S. s-a deschis suita de manifestări artistice a „Festivalului muzicii ruse și sovietice în Republica Socialistă România", eveniment artistic important al acestui început de stagiune.Primul concert ne-a prilejuit o impresionantă seară de muzică sub gestul înflăcărat al dirijorului Evgheni Svetlanov. Interpret de excepție, Svetlanov este un muzician multilateral^ dirijor, pianist și compozitor, posedind un temperament puternic, dramatic, îmbinat cu o elevată măiestrie de tălmăcitor al artei sonore. Audiția Simfoniei a IlI-a de Tihon Hrennikov aducea, in prima secvență a concertului, tumultul unor trăiri romantice pe care aveam să le recunoaștem ca trăsătură distinctivă a tuturor lucrărilor alese pentru întilnirea artiștilor sovietici cu publicul bucureștean. Impresie subliniată de prezentarea poemului

simfonic „Călina roșie" al lui Evgheni Svetlanov — emoționant omagiu adus de compozitor marelui regizor și actor sovietic Vasili Sukșin — în care, dincolo de tensiunile tragice, con- flictuale, pulsează e- moția poetică a nemuritoarelor eîntece populare ruse. Orchestra academică a U.R.S.S., acest ansamblu simfonic de mare prestigiu, are, sub conducerea lui Svetlanov, resurse expresive de mare bogăție, potențate de o perfecțiune a sonorității in care măiestria fiecărui muzician devine argumentul calității întregului. Ceea ce, în interpretarea Simfoniei a V-a de Șostakovici, a conferit audiției valoarea unică a unei versiuni de referință.Cu al doilea program al Orchestrei a- cademice a U.R.S.S. ni se propunea o altă fațetă a artei interpretative contemporane sovietice — revelația unui talent dirijoral in ascensiune. Intr-adevăr. Vladimir Ver- bițki. acest tinăr șef de orchestră a cărui carieră a inceput cu

cițiva ani în urmă, se dovedește de pe acum un muzician rafinat, un artist care știe să-și valorifice resursele personale in dialogul cu ansamblul simfonic. Avîntul, încă plin de farmecul și e- îeganța tinereții, se întilnește, la Verbițki, cu trăsăturile unei maxime seriozități in pătrunderea înțelesurilor operelor alese, fie că este cazul celebrei „Simfonii clasice" de Prokofiev, fie că ne oferă o spectaculoasă arhitectonică sonoră în Simfonia a IX-a de Șostakovici. I se adaugă, la cotele unor calificative maxime, arta violonistică a lui Eduard Graci, care a susținut cu rafinată expresivitate și spectaculoasă virtuozitate partitura „Concertului pentru vio- lină" de Andrei Eșpai.Nici un argument nu poate fi mai edificator, privind marele succes al concertelor Orchestrei simfonice academice a U.R.S.S.. decît entuziasmul cu care publicul bucureștean a ovaționat arta oaspeților.
Griqore CON- 
STĂNTINESCU

de la
„Berbec"

Vasile Lache din comuna Băr- 
cănești. județul Prahova, împli
nise 26 de ani. Deși nu era o ci
fră rotundă, Lache a ținut 
se „sărbătorească" la un 
de mina intîi din centrul Plo- 
ieștiului. Zis și făcut. A C 
cins, cu tot alaiul de amici, 
restaurantul „Berbec", cunoscut 
prin personalul său amabil și 
serviciu ireproșabil. La un mo
ment dat. sărbătoritului i-a să
rit țandăra, din te miri ce. și a 
provocat un scandal de pomină, 
aducind injurii mesenilor din 
jur. Trimis in judecată, instanța 
a găsit de cuviință că după atâ
ta petrecere nu i-ar strica vreo 
două luni de zile undeva, intr-un 
loc liniștit. Unul din martorii 
oculari nă-a spus că dacă Lache 
nu era potolit la timp de oa
meni mai vinjoși. existau toate 
șansele să-și petreacă viitoarea 
aniversare tot „acolo".

să 
local

des- 
la

| Misteriosul

!n

Timp de două zile, sîmbătă și duminică — 2 și, respectiv, 3 octombrie — împreună cu tovarășul locotenent- colonel Constantin Grădinaru, de la Direcția circulație din Inspectoratul General al Miliției, am pornit, pietoni. pe străzile Capitalei. Abia am apucat să trecem de una din intersecțiile de pe Calea Victoriei, că și zărim un pieton traversînd în fugă, pe un loc nepermis, riscant, periculos. Este oprit și nedumerit. Aflăm că este maistru la întreprinderea de instalații-montaj București.— De ce n-ați mers pînă la trecerea marcată de pietoni ?— Mă grăbeam. Am vrut a-o iau pe scurtătură.— Dar dacă mașina aceea, venind din față, cu viteză, vă „scurta" viața ?— Aveți dreptate. Am greșit. Plătesc amenda.A plătit. Așa cum a plătit și un alt „grăbit", Aurelian Cazacu. din Splaiul Independenței :— Recunosc că am trecut pe stop, dar nu mai aveam răbdare...— De ce ?— Trebuie să ajung mai repede la gară, că-mi vine soția din provincie. Și dacă vede că n-am așteptat-o, mă înțelegeți...A „înțeles" și el că puțin a lipsit ea soția să nu mai aibă pe cine vedea la gară...Pe Calea Victoriei sînt semnalați și alți pietoni circulind anapoda pe partea carosabilă a drumului, pe lingă trotuare sau traversind prin locuri nepermise. (Mihaela Cazan, din strada înclinată nr. 97, de pildă). Mai departe, la o trecere marcată, un cetățean se oprește în mijlocul drumului și iși aprinde, țigara, altul se întoarce brusc, exact cind culoarea semaforului se schimbă pe roșu, altul răsfoiește o revistă, iar doi bărbați în toată firea, vechi prieteni, tntilnindu-se întîmplător in mijlocul străzii, încep să-și strîngă mîinile, at m Îmbrățișeze, să se bată pe

umăr, în timp ce șirul de mașini crește, și tot crește...Pe Bulevardul Republicii un pieton traversează printr-un loc nepermis ; incepe un adevărat slalom printre mașini și ajunge pe trotuar gîfîind și galben ca ceara.Locuiește pe strada Valea Călugărească. lucrează la restaurantul ..Turn" și îl cheamă Florea Ciubuc. Sancțiunea primită îl trezește la realitate : „Vă jur c-o să fie prima și ultima sancțiune din viața mea".Un agent de circulație este nevoit să intervină pentru a „ocroti" un bă-

s-au aplicat sancțiunile de rigoare. Mai grav este faptul că in timpul raidului nostru, alți doi elevi (P.L. din Calea Dudești 142 și M.M. din str. Rămășagului 22), lăsați fără supraveghere. au traversat strada prin locuri nepermise și au fost accidentați. După cum. din aceeași cauză, sîmbăta seara a fost grav accidentată Bratu Lina din str. Bujorului 7. Alteori, graba unor pietoni sau neatenția acestora duc Ia situații incredibile. ca aceea pe care am intil- nit-o, în cazul lui D.S. de 22 de ani. (șos. Pantelimon 352). care a sărit din

ției, la aceeași trecere marcată de pietoni, este încălcată grosolan și de alți conducători auto, certați nu numai cu regulile de circulație, dar și cu normele elementare de comportare umană, civilizată : Petre Palcu cu autoturismul 6-B-1070 : Gh. Tone (7-B-767) ; Gheorghe Pentuc (3-B- 9136) ; N. Diamandi (5-B-589) ; Marin Albuș (6-B-1377) ; Al. Olteiu (4-B-2626)...Deosebit de periculoși se dovedesc taximetriștii, care depășesc adeseori viteza legală și „forțează", cu bună știință, trecerile marcate de pietoni.
PIETON PRIN BUCUREȘTI

iat ce traversează strada, nesăbuit, pe „stop". Se numește Marinescu Șer- ban. elev la Liceul industrial de construcții. Puțin mai tirziu, o fetișcană îi repetă gestul, trecînd tot pe culoarea roșie a semaforului. Este Călin Marinela, elevă la Liceul real- umanist nr. 7.Am dat numele celor doi elevi. în ideea că vor avea de învățat, din pățania lor. și ceilalți colegi.— E greu de ințeles, cum de nu respectă copiii aceștia regulile de circulație — ne spune tovarășul Grădinaru. Din clasa I și pină în clasa a XII-a. in fiecare școală programa de invățămint prevede cite 9 lecții pe teme de circulație ; au. în acest scop, și manuale de specialitate. De asemenea, există și un plan comun întocmit de Ministerul Educației și învățămintului. Ministerul de Interne. Comitetul Central al U- niunii Tineretului Comunist și Consiliul Național a] Organizației Pionierilor, plan care prevede numeroase acțiuni menite să ducă la educarea tineretului școlar, la prevenirea accidentelor.Firește, ți in cazul celor doi elevi

mers de pe scara unui autobuz și s-a lovit de un pom. Ba, mai era să ajungă și sub roțile altui autovehicul.Dacă pină acum ne-am oprit asupra cîtorva cazuri de pietoni indisci- plinați. grăbiți sau distrați, să vedem cum se prezintă situația din punctul de vedere al grijii și respectului pe care trebuie să-l aibă omul de la volan față de cei mulți. care traversează străzile corect. Pentru că — ne spune Însoțitorul nostru — au și conducătorii auto partea lor de vină (și. din păcate, partea cea mai mare) in cazul accidentării pietonilor.lată-ne pe bulevardul Ueontin Sălâjan, la o trecere marcată de pietoni. Urmărim reacția celor de la volan. cind ajung în dreptul punctului respectiv. Un grup de pietoni pornește să traverseze strada. Dar nu mai ajung pe partea cealaltă, pentru că. deodată, intră în panică, se aud țipete. Spre ei se Îndreaptă, ca un bolid. autoturismul l-TR-1501, condus de Mihai Petrovici din Zim- nicea. Clar : neacordare de prioritate la trecerile de pietoni.Aceeași prevedere a legii circula-

uneori claxonînd strident sau punind frine bruște, cu scrișnet de roți. 11 interceptăm pe strada Drumul Taberei, din cartierul cu același nume, pe taximetristul Tudor Ilie. cu autoturismul 9-B-2405 :— De ce nu . ați acordat prioritate lă trecerea marcată, de pietoni 7— Mă grăbeam și eu. ca omul...Ce fel de om 7 !...Aceeași întrebare am pus-o taxi- metristului Mihai Dogarii (3-B-3430). care a încălcat aceeași regulă de circulație, Ia aceeași trecere marcată de pietoni. Nici măcar n-a catadicsit să răspundă. Se pare că era ..deprins" cu amenzile...Neacordaiea priorității la trecerile marcate pentru pietoni se soldează adeseori cu victime omenești. Duminică. 3 octombrie, dimineața, un bă- trinel de 73 de ani. angaiîndu-se intr-o astfel de trecere, pe care avea dreptul, a fost accidentat pe bd. Ion Sulta. în aceeași zi, pe Splaiul Unirii. a fost grav rănit (se află Ia Spitalul nr. 9) pietonul Dumitru Ștefan.Ignorarea indicatoarelor de circu-

teatre cinema
• Filarmonica „George Enescu" 
(sala mică a Palatului Republicii 
Socialiste România): Recital de 
Trio-uri cu clarinet — 20.
• Opera Română : Spărgătorul de 
nuci — 19.
• Teatrul de operetă: Văduva 
veselă — 19.30.
• Teatrul de comedie: Preșul 
— 19.30.
•' Teatrul „Lucia sturdza Bu- 
landra” (sala Schitu Măgureanu): 
Joc de pisici — 19.30. (sala Gră
dina Icoanei): Elisabeta I — 19,30.
• Teatrul Mic: Rata sălbatică —
19.30.
• Teatrul satiric-muzical „C. 
Tănase" (sala Savoy): Revista eu 
paiațe — 19.30.
» Ansamblul artistic „Rapsodia 
română": Un pescăruș tn larg —
19.30.
• Teatrul „Țăndărică" (sala Aca
demiei) : Șoricelul și păpușa — 10, 
Bu-Ali — 17.

lație de către unii șoferi, așa cum era să se întimple în cazul celor de pe autoturismele 10-B-2029 și ll-B-924, constituie o altă sursă generatoare de accidente în rindui pietonilor. La intersecția străzilor Lujerului cu Bu- jorăni. deși ambii șoferi aveau indicatorul „oprire la intersecție", n-a oprit nici unul și s-au tamponat. A fost rănit ușor (putea fi mai rău) Gh. Radovici de pe al doilea autoturism de către primul, condus de Elena Marinescu Ce s-ar fi întîmplat dacă se aflau și pietoni angajați în traversare ?— Relația pieton-șofer. șofer-pie- ton trebuie să fie una de grijă și respect reciproc, nicidecum de stupidă înfruntare. „Care pe care" — ne spune tovarășul It. col. Grădinaru — este reflexul unei mentalități înapoiate. necivilizate. Nu trebuie uitat nici faptul că. la rindui lor, șoferii înșiși — profesioniști sau amatori — sînt pietoni și. vorba ceea : ce ție nu-ți place... Statisticile noastre arată că mulți dintre oamenii de la volan. cînd devin pietoni, cad și ei în culpa nerespectării regulilor de circulație.Fiindcă veni vorba de statistici, iată cum arată cea întocmită în zilele de 2 și 3 octombrie în timpul raidului pe străzile Capitalei : 22 de accidente. între care 2 foarte grave ; 74 de tamponări : 121 de pietoni și 304 conducători auto sancționați...E o situație întocmită pentru numai 2 zile Dar intr-un an ? Dar la nivelul întregii țări ? Ce arată statisticile miliției și ce învățăminte se desprind din ele atlt pentru șoferi, cit și pentru pietoni ? Ce măsuri și acțiuni trebuie întreprinse pentru disciplinarea tuturor participantilor la traficul rutier ?La aceste întrebări vom căuta să dăm răspuns intr-un număr viitor al ziarului.

• Ultimele zile ale verii: SCALA
— 9; 11,45: 13,30: 16; 18,15; 20,30,
FLAMURA — 13,30; 15,43; 18; 20,13. 
MELODIA — 9; 11,15; 13.30; 16;
18,13; 20,30.
• Pinocchio: FLAMURA — 9;
11,15, DOINA — 9.30; 11.30; 13,30;
15.30.
• Prin cenușa imperiului: DOINA
— 17.30: 20.
• Cei patru mușchetari: BUCU
REȘTI — 8,45; 11; 13,30: 16; 18.30; 
20,45. PATRIA — 9; 11,15; 13 30; 
16; 18,30: 21, PALATUL SPORTU
RILOR ȘI CULTURII - 18.
•• Cangurul: CAPITOL — 9.30;
11,45; 14; 16; 18.15; 20,30.
• Celălalt Francesco : VICTORIA
— 9,15; 11,30: 13.45: 16; 18,15: 20.30.
• Noaptea americană : FAVORIT
— 9.15; 11,30; 13,45: 16: 18.15; 20,30,
LUCEAFĂRUL — 9; 11,15; 13,30;
16; 18.15: 20.30.
• Prizonierul din Manhattan : 
CENTRAL — 9,15; 11.30; 13.45; 16; 
18,15; 20,30.
• Osînda : CASA FILMULUI —
9,30; 11,45; 14; 16,15; 18.30; 20.30.
EXCELSIOR — 9; 11.30: 14,45;
17,15; 20. VOLGA — 9.30; 12; 14,30; 
17; 19.30.
• Orient Express : EFORIE — 9 ; 
11,45; 14.30; 17,15; 20,15, MODERN
— 9; 11,43; 14,30; 17,30; 20,30.
• Țara îndepărtată : FEROVIAR
— 9: 11,15; 13.30: 16: 18.15: 20.30,
GLORIA — 9; 11,15; 13.30; 16;
18,15; 20.30.
• Haiducii ; TIMPURI NOI — 9;
11,15; 13,30; 15,45 18: 20,15.
• Cantemir : UNIREA — t6; 18; 
20.
• Pisicile aristocrate : VIITORUL
— 9; 11; 13,30; 15,30; 18; 20.
• Cei 13 de la Barletta : ARTA — 
11; 13.15: 13.30: 17.45: 20. GRIVIȚA
— 8.45; 11 : 13,15: 15.45: 18: 20.15.

Mihai Viteazul : LIRA — 16;
19.30.
• Soarele alb al pustiului : LU
MINA — 9; 11.15; 13,30; 15.45; 18; 
20.
• Nebună de legat : MIORIȚA — 
9: 11,15; 13.30; 15,45: 18; 20.15. BU- 
ZEȘTI — 9; 11.30; 13.45; 16; 18.30;
20.30.

Suflete condamnate : POPULAR
— 15,45; 18; 20.15.
• Filip cel mic : PACEA — 14,15.
• Al șaptelea cartuș : PACEA — 
16; 18; 20.

Aeroport ’75 : AURORA — 9; 
11.15; 18,30; 13.45; 18: 20.15, TO
MIS — 9: 11.15; 13,30; 16; 18,15;
20.30.
• Un loc sub soare : BUCEGI — 
15.30; 17,45: 20
• Program de desene animate : 
COSMOS — 14.30.

Comisarul Piedone la Hong- 
Kong : COSMOS — 16; 18; 20,15.
• Katina : COTROCENI — 10;
12,30; 15; 16,30: 20.
r Explozia : CRÎNGAȘI — 17.
• Pintea : DACIA — 9: 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20,15, FLOREASCA — 
15.30: 18; 20,15, FLACĂRA — 10; 
15,30: 18; 20.15.
• Dacă tace cîntârețul : FESTI
VAL — 9.13: 11,30: 13.30: 16: 18.15; 
20.30.
9r Tom și Jerry : FERENTARI — 
14,30: 16.
• Nemuritorii s FERENTARI — 
18: 20.
• Ulzana — căpetenia apașilor : 
CIULEȘTI - 15.30: 17.45: 20.

Călărețul fără cap : MOȘILOR
— 15.30: 18: 20.15.
• Evadarea : MUNCA — 15.45: 18: 
20.
• Aventurile celor trei muzicanți: 
PROGRESUL — 15.30: 18: 20.
• Dacii : VITAN — 15.30: 18: 20,15.
• Apașii : DRUMUL SĂRII — 
15.30; 18; 20.15.

Cu mai bine de trei luni urmă, la ceas de noapte, au fost găsite la Popăuți, in apropierea Botoșanilor. 12 butoaie metalice a cite 200 litri fiecare. în eje se află o substanță protectoare, care se apli?ă. de obicei, pe pereții magaziilor, grajdurilor și depozitelor. De aici, concluzia: cele 12 butoaie aparțin unei unități economice sau instituții care a avut sau mai are nevoie de ele. Cum însă, pină în prezent, nimeni nu a reclamat lipsa respectivelor butoaie, se vede treaba că cineva vrea neapărat să plutească un mister în jurul lor. Te pomenești că. intre timp, niscai scripte le-or fi trecut la... fier vechi. O fi, Dar cum ră- mîne cu substanța protectoare? Cine s-o fi „protejat" cu ea ?
„Norocul"

| lui Tiperciuc
I
I
I
I
I
I
I

Marea „pasiune" a lui Trifan 
Tiperciuc. de fel de prin păr
țile Sucevei, angajat la Trustul 
de construcții-montaje Timișoa
ra. era aceea de jucător la Loz 
in plic. Văzind că norocul nu 
prea se lipește de el. l-a pindit, 
intr-una din serile trecute, in
tr-un loc întunecos, pe Gheor- 
ghe Btiriuc. de la agenția Loto- 
Pronosport nr. 35—44 din Timi
șoara. căruia i-a furat geanta, 
în qeantă se aflau mai multe 
pungi cu lozuri în plic. Dar 
bucuria lui Tiperciuc a fost de 
scurtă durată. în timp ce „fila" 
respectivele lozuri, cu gindul ci 
doar-doar o da și peste el noro
cul. a dat ochii cu lucrătorii de 
miliție, care l-au deferit justi
ției. Tiperciuc are acum „răga
zul" să întoarcă și pe o față și 
pe alta tâlcul proverbului : „No
rocul este cum și-l face omul".

I Neglijență
I mare,
| pagubă mare |Incendiu în comuna Rimeț, județul Alba. S-a făcut mai în- tii scrum locuința lui loan Clam- ba. după care flăcările mistuitoare s-au extins la alte cinci gospodării. Pagubă mare. Cauza incendiului : aceeași și mereu aceeași -lipsă de supraveghere a copiilor. Jucîndu-se cu chibriturile. un băietei de șase ani a aprins o căpiță de fîn. de la care s-a întins pîrjolul. Faptul ne îndeamnă iarăși și iarăși să repetăm: Atenție, părinți! lăsați copiii să se joace cu briturile !

Masma
• - -onimănui?

Petre POPA

Nu chi-

unaPare de necrezut, dar pe 
din străzile Brașovului zace de 
2 (doi) ani de zile un autotu
rism cu numărul de înmatricu
lare 5-B-1036. Viaturile și ploi
le. arșița și zăpezile, rugina și 
joaca puștilor din cartier au 
început să lase urme... Cine să 
fie proprietarul? De ce nu și-o 
li ridicat mașina pină acum ? 
lată întrebări la care se așteap
tă răspuns. După cum și la o 
altă întrebare : oare nimeni de 
la paza obștească să nu-și ti 
„tamponat" privirea de ea ? 
Dacă mașina nu va fi ridicată 
mai repede, există toate condi
țiile să ajungă la fier vechi.

Rubricâ realizotd 
cu sprijinul corespondenților 
„Scinteii"
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Primiri la primul ministru al guvernului Cronica zileiPrimul ministru al Guvernului Republicii Socialiste România, tovarășul Manea Mănescu. a primit în cursul zilei de marți, in vizită protocolară de prezentare, pe ambasadorii acreditați In tara noastră ai Republicii Ciad — Antoine Bangui, și Israelului — Shamay Cahana,La primiri a luat parte Cornel ' Pacoste, adjunct al ministrului afacerilor externe.
LA MUZEUL DE ISTORIE AL TRANSILVANIEI

Documente inedite, rod al celor 
mai recente cercetări arheologiceNumeroase documente inedite, provenite In urma celor mai recente săpături arheologice, a unor achiziții și donații, s-au adăugat anul acesta celor peste 150 000 de piese care formează patrimoniul Muzeului de istorie al Transilvaniei din Cluj-Napoca. Acoperind zone temporale întinse — de la protoistorie pină în zilele noastre — noile exponate aduc prețioase mărturii despre istoria multimilenară a poporului nostru, despre civilizația materială și spirituală care a înflorit pe aceste meleaguri, despre lupta neîntreruptă a românilor din toate timpurile pentru libertate și emancipare socială. Inventarul celor 15 morminte neolitice descoperite la Iclbd (județul Cluj), precum și cel al unui bordei de la Comana (județul Brașov), datînd din secolul al VlII-lea e.n., — puncte arheologice, apropiate în spațiu, dar depărtate in
O PREOCUPARE STĂRU ITO AR E

Asimilarea în fabricație a unor produse 
menite să reducă importurileIn ultimii ani, colectivul de muncă al cooperativei „Precizia". aparținind Uniunii județene a cooperației meșteșugărești din Arad, s-a preocupat constant de finalizarea unor măsuri avînd ca scop diminuarea efortului valutar, prin asimilarea în fabricație a unor produse care pină nu de mult erau importate. în acest context s-a înscris și problema introducerii în fabricație a unor accesorii utilizate în tehnica fotografică. Firește. în prima etapă s-au asimilat accesorii cu o complexitate mai redusă, cum sint : pensetele foto din inox și din material plastic, cleme foto cu și fără greutate, aparate de developat filme și tăvi foto din material plastic de diferite mărimi. Ulterior, nomenclatorul de produse foto s-a îmbogățit prin asimilarea unor articole cu complexitate mai mare și cu caracteristici funcționale și calitative sporite : placa cromată. uscătorul foto cu încălzire electrică și cu 2 suprafețe active, reflectoare foto pentru fotografierea in interioare, ghilotine foto, rame de mărit și trepiedul cu suport rabatabil, trei tipuri de role pentru presat fotografii. încă din anul 1970. colectivul de muncă al cooperativei „Precizia" a trecut și la realizarea unor produse destinate proiectării dispozitivelor — respectiv, aparatele „Diavizor" și „Dialux" — produse care, în ultimul timp, au fost mult îmbunătățite. îndeosebi în ceea ce privește performanțele tehnice.Gama produselor foto a fost completată prin asimilarea în fabricație a diaproiectorului „Diaclar" — aparat de proiecție

• SPORT • SPORT • SPORT 0 SPORT 0 SPORT 0 SPORT

Actualitatea la fotbal
Azi, la Praga 

Cehoslovacia-RomâniaAstăzi, pe stadionul Sparta din Praga, se va juca cea de-a doua partidă amicală din această toamnă dintre echipele României și Cehoslovaciei. Primul meci, disputat la București, în ziua de 22 septembrie, s-a încheiat cu scorul de 1—1.Jocul de azi, al 26-lea dintre selecționatele celor două țări, va fi arbitrat de o brigadă din Ungaria. El va începe la ora 18 (ora Bucureștiu- lui) și va fi transmis în direct la televiziune.La Lodz, echipa reprezentativă a Poloniei va primi, azi, replica unei selecționate B a României. întilnirea va începe la ora 19 (ora Bucureș- tiului).
Ieri, în meciul echipelor 

de tineret România- 
Cehoslovacia 1-1Ieri după-amiază a avut loc la Drobeta Turnu-Severin întilnirea dintre echipele de tineret ale României și Cehoslovaciei. Meciul s-a încheiat cu un rezultat de egalitate : 1—1 (1—0). Au marcat Irimesci* *

• Meciul Dinamo Zagreb — Sportul studențesc, prima manșă a finalei Cupei balcanice intercluburi, meci care urma să aibă loc la 13 octombrie, la Zagreb, a fost amînat de comun acord pentru o dată ce va fi stabilită în conformitate cu interesele competiționale ale celor două cluburi.• Partida A.S.A. — Steaua, restanță din etapa a V-a a campionatului național, a fost reprogramată la 13 octombrie, de Ia ora 15.• Ieri, în Capitală s-a disputat partida amicală dintre echipele Rapid și Dunav Ruse. Fotbaliștii bucureșteni au obținut victoria cu scorul de 1—0 (1—0) prin punctul marcat de Manea.• Rezultatele boxerilor noștri la turneul internațional de la Berlin : Dumitru Burdihoi (cocoș) a învins(min. 22) și, respectiv, Peltz (min. 60). In prima partidă, echipa cehoslovacă învinsese cu scorul de 1—0.

In aceeași zi. primul ministru al Guvernului Republicii Socialiste România, tovarășul Manea Mănescu, a primit pe ambasadorul Indiei la București — S. L. Kaul. la cererea acestuia.Au luat parte Cornel Pacoste, adjunct a) ministrului afacerilor externe, și Ion Șt. Ion, secretar al Consiliului de Miniștri. (Agerpres)

timp prin cîteva milenii — ilustrează prin mărturiile scoase la iveală continuitatea de viață neîntreruptă a populației străvechi și a celei medievale românești. De o importanță documentară deosebită sînt și cele două piese descoperite cu prilejul săpăturilor efectuate la zidul de incintă al cetății Ulpia Traiana Sarmi- zegetusa : un opaiț din lut ars, cu volute, și o monedă de argint din timpul împăratului Galba. Inaintînd către istoria modernă a acestor locuri, reține atenția un document din 14 noiembrie 1848, privind mișcările revoluționare care au avut loc în satele românești din jurul Jiboului și Chioarului. De asemenea, mai poate fi consemnată o fotografie inedită a manifestației de protest organizate la Cluj, in august 1940. împotriva odiosului dictat de la Viena.(Agerpres)

semiautomat pentru diapozitive încasetate și diafilme produse de studioul „Animafilm", dar cu caracteristici funcționale comparabile cu cele ale aparatelor similare provenite din import și cu un preț mult mai mic de vînzare. De altfel. creșterea substanțială a solicitărilor denotă faptul că produsele cooperativei „Precizia" sint apreciate de către beneficiari. Fără îndoială. la aceasta contribuie introducerea unor tehnologii noi și a unor utilaje realizate prin autodotare, cum sînt : cuptoarele pentru topirea sticlei, mașinile de șlefuit lentile, ștanțele și matrițele etc. Cea mai recentă realizare a colectivului de cooperatori din cadrul secției sculărie este confecționarea u- nei matrițe de mare complexitate. cu ajutorul căreia se execută magazia pentru diafilme la produsul „Diaclar". reper care se asigura din import.Diversificarea sortimentelor fabricate, creșterea continuă a calității produselor. îmbunătățirea caracteristicilor tehnice și aspectului comercial sint probleme care. în contextul acțiunii de asimilare' >a -hfoduselor, care pînă nu de mult se importau. se află in permanență în atenția colectivului de muncă de la „Precizia“-Arad. Astfel, pe planșetele proiectanților se află în studiu realizarea a noi articole foto, prin a căror introducere în fabricație va spori contribuția lucrătorilor din cadrul cooperativei in ampla acțiune de reducere a importurilor și de punere în valoare a gîndirii tehnice proprii. (Constantin Simion, corespondentul „Sein teii").

ÎN CÎTEVAIn cunoscuta editură pariziană 
„Calman—Levy" a apărut lucra
rea „Le grand livre des Jeux 
Olympiques Montreal 1976". con
sacrată eroilor Olimpiadei cana
diene. Pe prima copertă se află 
fotografia gimnastei românce, 
triplă campioană olimpică, Na
dia Comăneci. in neuitatul său 
exercițiu la birnă.

Intîlniri la Marea Adu
nare Națională. Tovarâ?u! Ni* colae Giosan, președintele Marii Adunări Naționale, a primit marți dimineață pe dr. Hendrik Jan Geral- dus Waltmans, membru al Comitetului Executiv al Partidului Politic Ra- 1 dical din Olanda, vicepreședinte al Comisiei pentru apărare din Camera a doua a parlamentului olandez.In cadrul întilnirii au fost evocate bunele relații dintre România și Olanda și a avut loc un schimb de fiăreri cu privire la dezvoltarea con- uerării dintre parlamentele celor două țări.In aceeași zi, oaspetele s-a Intîlnit cu președintele Consiliului Legislativ, loan Ceterchi, și cu Dumitru Tih-cuș, secretar al Comisiei pentru politică externă și cooperarea economică ' internațională a M.A.N., și Iuliu Fejes, membru al comisiei.

Cu prilejul celei de-a 
27-a aniversări a întemeierii 
Republicii Democrate Ger
mane la amk)asada acestei țări din București a avut loc marți o conferință de presă, Ia care au participat redactori ai presei centrale, ai Radioteleviziunii și Agenției Române de Presă „Agerpres", precum și corespondenți ai presei străine a- creditați în România.Ambasadorul R. D. Germane, dr. Hans Voss, a înfățișat — în expunerea făcută cu acest prilej — realizările obținute de oamenii muncii din țara sa în îndeplinirea sarcinilor trasate de al IX-lea Congres al P.S.U.G. Vorbitorul s-a referit la eforturile pentru edificarea unei economii cit mai complexe, pentru rit-
A apărut: „Revista de istorie"

nr. 8/1976Revista publică articolele : „Mișcarea muncitorească și socialistă — exponentă a intereselor fundamentale ale poporului român" de Augustin Deac ; „Poziția internațională a Moldovei în timpul lui Lațcu : luptă pentru independență și afirmare De plan extern" de Jan Sykora ; „Ni- colae Iorga și Statele Unite ale America" de Lucian Boia ; „Relații economice româno-engleze (1933—1935)" de Gheorghe Pașcalău.Revista mai conține obișnuitele sale rubrici : „Documentar". „Probleme ale istoriografiei contemporane (studii documentare)" ; „Viața științifică", „Recenzii" și „însemnări".
tv

PROGRAMUL 1
16,00 Teleșcoală.
16.30 Curs de limbă germană.
17.00 Telex.
17.05 Scena — emisiune de critică șl 

actualitate teatrală.
17.30 Tribuna TV.
17,53 Fotbal: Cehoslovacia — România. 

(Intîlnire internațională amicală — 
transmisiune directă de la Praga).

19.50 1001 de seri.
20.00 Telejurnal.
20.30 Revista economică TV.
21,00 Ecran TV '76.
21.30 Imagini din Polonia. Magistralele 

dezvoltării de la Varșovia la 
Gdansk.

21.50 Programul de măsuri — un ge
neros tezaur de idei șl îndemnuri 
fertile pentru creația llterar-ar- 
tlstică.

22,10 24 de ore.

PROGRAMUL 1
20.30 O viață pentru o idee: Ștefan 

Gheorghiu (1879—1914). militant al 
mișcării muncitorești din România.

21.00 Un disc pe 625 de linii.
21.30 Amfiteatrul cărților.
22,00 Armonii Intime: Enesciana.

RÎNDURIprin K.O. II pe Dimov (Bulgaria), iar Mihai Ploieșteanu (pană) a pierdut, surprinzător, tot prin K.O. II, în fața lui Anden (Nigeria). Mihai Hozo (semiușoarâ) l-a întrecut la puncte pe Werner (R.D. Germană), iar Nicu Popa (cocoș) a pierdut, tot Ia puncte, in fața lui Vesninski (U.R.S.S.). Cum s-ar zice, una caldâ, una rece !• In recentul turneu întreprins în Siria de echipa reprezentativă de volei a României, aceasta a obținut patru victorii în fața selecționatei țării-gazdă (3—1, 3—1, 3—1 și 3—2).• Campionatul european de volei pentru echipele de juniori se va desfășura intre 31 iulie și 7 august 1977 in România.• Simbătă, în campionatul masculin de volei, una dintre partidele derbi : Steaua — Dinamo. Deci, simbătă de la ora 19,30, cit mai mulți amatori de volei în sala Flo- reasca. Iar, duminică, de la ora 11. în aceeași sală, alt derbi, însă de baschet : Dinamo — Steaua 1• La Teheran are Ioc turneul de tenis „Cupa Aryamehr" cu participarea multor jucători cunoscuți. Printre rezultatele primului tur : Daraf sâni Djavan (Iran) — Meiler (R.F.G.) 7—5, 2—6 și 6—1 ! 

muri de dezvoltare cpntinuu ascendente. pentru o permanentă perfecționare și înnoire tehnică a tuturor ramurilor economiei R.D.G., fapte atestate și de dinamica ultimilor ani. de creșterea continuă a venitului național.Prezentînd pe larg principalele linii ale politicii externe de pace a R. D. Germane, vorbitorul a relevat contribuția țării sale la promovarea destinderii și progresului în lume.Ambasadorul R. D. Germane s-a referit, apoi, la relațiile dintre țara sa și România. în acest context, el a subliniat importanța deosebită pe care a avut-o întilnirea din acest an, de la Berlin, dintre secretarul general ’al Partidului Comunist Român. președintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu. și secretarul general al C.C. al P.S.U.G., Erich Honecker, pentru buna colaborare ■care se dezvoltă între Partidul Comunist Român și Partidul Socialist Uniț din Germania, între cele două țări, pe multiple planuri. în interesul ambelor popoare, al cauzei păcii și socialismului.In încheiere, ambasadorul R.D.G. a răspuns întrebărilor puse de ziariști.
O expoziție de carte bel-s-a deschis marți la Biblioteca Centrală Universitară din Capitală. Bogată și revelatoare suită de cărți de artă — albume, lucrări enciclopedice, studii — rezervate unor creatori și curente impuse definitiv în patrimoniul artistic universal, expoziția ilustrează. în același timp, o secvență din activitatea editorială de astăzi a Belgiei.Festivitatea de inaugurare a expoziției a fost marcată de alocuțiunile

giană

LOTO
NUMERELE EXTRASE 

LA TRAGEREA SPECIALA 
DIN 5 OCTOMBRIE 1976FOND GENERAL DE CÎȘTIGURI : 1 111 997 leiEXTRAGEREA I : 33 59 28 88 6234 38 52 10EXTRAGEREA a H-a : 7 73 2458 11 57 67 1 4 76EXTRAGEREA a IlI-a : 77 86 2261 54EXTRAGEREA a IV-a : 64 87 4436 18 28EXTRAGEREA a V-a : 18 3 8810 44 29 39EXTRAGEREA a Vl-a : 38 48 6357 18 90 53 73 33 66EXTRAGEREA a VII-a 49 8645 74 68 55 6 5 8 79 69 37 60
PRONOSPORT

CÎȘTIGURILE CONCURSULUI 
DIN 3 OCTOMBRIE 1976CATEGORIA I (13 rezultate) : 58,35 variante a 1 880 leiCATEGORIA a Il-a (12 rezultate) : 1 062,90 variante a 241 leiCiștigul de categoria 3 fiind sub plafonul minim de 40 lei, fondul a- cestei categorii a fost atribuit, conform regulamentului, celorlalte două categorii.
„Huța Katowice" - 
simbol al muncii 

și creafiei
Note de călătorie din Republica Populară Polonă„Pentru cine nu crede in termenele noastre de construcție nu e loc pe acest șantier 1“ — cu această lozincă, lapidară și tăioasă, scrisă pe un panou înălțat in urmă cu patru ani pe un teren ripos de grohotișuri și mărăcinișuri, a început grandioasa epopee a celei mai mari investiții poloneze din deceniul al optulea, „Huța Katowice", situată în inima „fluviului de cărbune și metal" al Poloniei socialiste, Silezia.— A fost nu o invitație la un loc călduț, ci o chemare bărbătească la o bătălie cu timpul — ne spunea tovarășul Waldemar Kowalski, secretarul comitetului de partid al uriașului șantier de construcție a „Hutei". O chemare ce și-a atins ținta, deoarece, de la început, a exercitat rolul unui „selector" : putem spune azi că pe șantierul nostru au venit oameni dintre cei mai buni ditl' întreaga Polonie, peste 50 000 de muncitori, tehnicieni, ingineri, din rîridul cărora s-a format un puternic detașament alcătuit din mai mult de șase mii de comuniști, cu adevărat „coloana vertebrală a colectivului", cum li se spune. Cu asemenea oameni am putut realiza obiectivele în termene-record la scară europeană și mondială : anul viitor, bunăoară, la nici cinci ani de la începerea construcției, se va da prima producție de profile laminate, iar în 1978. după șase ani de la începerea lucrărilor, cînd va intra complet în producție prima etapă a ceea ce numim „linia oțelului". vom produce 4 milioane și jumătate tone de oțel. Gindiți-vă numai la faptul că în 1938 Polonia capitalistă socotea o adevărată performan

rostite de Vasile Nicolescu, directorul Direcției literaturii, publicațiilor culturale și scenariilor de film din Consiliul Culturii și Educației Socialiste, și Jacques Graeffe, ambasadorul Belgiei la București. Expoziția de față, s-a arătat cu acest prilej, este o nouă expresie a complexelor relații de colaborare culturală ro- mâno-belgiene.La vernisaj au participat Ion Dodu Bălan, vicepreședinte al Consiliului Culturii și Educației Socialiste, funcționari superiori din Ministerul Afacerilor Externe, dfrectori de edituri, alți oameni de cultură bucu- reșteni.Au fost, de față șefi de misiuni diplomatice acreditați la București și membri ai corpului diplomatic.
Ziua Armatei Populare 

Cehoslovace. Cu prile’ul celei de-a XXXII-a aniversări a Zilei Armatei Republicii Socialiste Cehoslovace, ministrul apărării naționale al Republicii Socialiste România, general-colonel Ion Coman, a transmis o telegramă de felicitare generalului de armată Martin Dzur, ministrul apărării naționale al Republicii Socialiste Cehoslovace.Cu același prilej, general-maior Josef Gumulka, atașatul militar și aero al Republicii Socialiste Cehoslovace la București, a oferit marți după-amiază un cocteil. Au participat general-locotenent Ion Hortopan, prim-adjunct al ministrului apărării naționale și șef al Marelui Stat Major, general-colonel Marin Nieolescu, adjunct al ministrului apărării naționale, Constantin Oancea, adjunct al ministrului afacerilor externe, reprezentanți ai conducerii unor ministere și instituții centrale, generali și ofițeri superiori. Erau prezenți șefi de misiuni diplomatice, atașați militari, alți membri ai corpului diplomatic.
vremea

Ieri In (ară : Vremea a fost relativ 
caldă, cu cerul variabil, mai mult no- 
ros în nord-vestul țării. Au căzut a- 
verse locale de ploaie în nordul Mol
dovei, Maramureș, .Crișana și. în nord- 
vestul Transilvaniei. în Transilvania, 
Moldova și zona de munte, în cursul 
dimineții, local, ceața a persistat. Vîn- 
tul a mai prezentat intensificări izola
te în Moldova, Banat și. în zona de 
munte. Temperatura aerului la ora 14 
era cuprinsă între 14 grade la Avră- 
meni, Cotnari, Tg. Neamț si Piatra 
Neamț și 25 de grade la Blaj. în Bucu
rești : Vremea s-a încălzit. Cerul a fost 
variabil. Vîntul a suflat slab, pînă la 
potrivit. Temperatura maximă a fost 
de 22 de grade.

Timpul probabil pentru zilele de 7, 8 
și 9 octombrie. în țară : Vreme relativ 
caldă. Cerul va fi variabil, mai mult 
noros. Vor cădea ploi locale, care vor 
avea și caracter de averse. însoțite de 
descărcări electrice, mai frecvente în 
prima parte a intervalului. Vînt mo
derat. Temperaturile minime vor fi 
cuprinse între 8 și 16 grade, iar maxi
mele între 16 și 22 de grade. Ceață lo
cală. în București : Vreme relativ cal
dă. Cer variabil, mai mult noros. Ploaie 
siăbă, Vînt slab, pînă la moderat. Tem
peratura ușor variabilă. Dimineața 
ceață.

ță faptul că realiza 1 300 000 tone de oțel. Ca să nu mai vorbim de faptul că în 1980, după ce va fi intrat total in producție și etapa a doua, doar ..Huța Katowice" va da economiei naționale 9 milioane tone de oțel...Spectacolul ce ni se înfățișează privirilor de la cel mai înalt „punct de observație" al șantierului — turla gigantică a primului furnal, de 100 de metri, cit cel mai înalt edificiu al Varșoviei, faimosul hotel „Forum" — este cu adevărat tulburător. Și nu atît prin dimensiunile impresionante ale construcțiilor ce se înalță pretutindeni. nu atit prin sutele și miile de vehicule de toate gabaritele care străbat în viteză drumurile brăzdate, pe alocuri, de hirtoape, nu atît prin numărul copleșitor de mecanisme de tot felul — excavatoare, buldozere, șerepere. macarale — care îndeplinesc mecanizat cele mai trudnice munci de pe șantier, cit mai ales prin senzația pregnantă de ritm gîndit. de cadențe bine strunite de mtinile unui dirijor invizibil. însă atotprezent : graficul lucrărilor.— Graficul este, dacă vreți, obsesia noastră cotidiană in sensul bun al cuvîntului — ne spune unul din cei mai tineri șefi de sector, inginerul comunist Jenek Antosz, de la construcția fabricii de aglomerare. Glumind, am putea afirma că ultimul nostru gind atunci cînd ne culcăm este la grafic, iar primul, cind ne sculăm, tot la el.Fără îndoială că printr-0 asemenea fecundă „obsesie" se explică faptul că sectorul condus de inginerul Antosz a izbutit să predea citeva din obiec-

Calea fertilă, mereu ascendentă, 
a relațiilor prietenești 

româno bulgare
(Urmare din pag- I)mentele pe care le nutresc reciproc cele două popoare, partide și țări ale noastre".Constituie un motiv de vie satisfacție constatarea — pusă în evidență și de recentele convorbiri — că relațiile de prietenie, bună vecinătate și colaborare multilaterală dintre România și Bulgaria cunosc o continuă extindere și intensificare, in spiritul și pe linia înțelegerilor convenite in cadrul lntilnirilor și convorbirilor anterioare, din iulie, de la Varna. Fără îndoială că rezultatele obținute atît de poporul român, cit și de poporul bulgar în dezvoltarea industriei și agriculturii. în făurirea unei economii moderne, progresele lor pe tă- rîmul științei și tehnicii oferă permanent noi posibilități de amplificare și diversificare a colaborării în diverse sfere de activitate — la toate acestea adăugîndu-se, ca un element major de eficiență economică, situația de vecinătate geografică. In acest sens, documentele semnate în vara aceasta au conturat un vast program de colaborare în domenii de virf ale construcției economice, cum ar fi energetica, construcția de mașini-unelte, electronica și electrotehnica, chimia, precum și în construirea în comun a unor obiective și întreprinderi de mare însemnătate pentru ambele țări — în cursul recentelor convorbiri exprimîndu-se hotărirea fermă a celor două țări și partide de a impulsiona realizarea acestor acorduri în interesul operei de construcție socialistă din fiecare țară. în același timp, convorbirile au dat expresie dorinței comune de a acționa în continuare pentru adînci- rea colaborării economice în cadrul C.A.E.R., în concordanță cu Programul complex.

Dezvoltarea economiei iugoslave 
în 1976BELGRAD. — Luînd cuvintul in cadrul ședinței Prezidiului C.C. al Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia, președintele Consiliului Executiv Federal, Gemal Biedici, a declarat că economia iugoslavă se află în plin avint și că, datorită rezultatelor din agricultură, produsul social va spori față de 1975 — informează agenția Taniug. Primul ministru iugoslav a relevat că s-a îmbunătățit considerabil situația în domeniul schimburilor 

Un alt gigant al oțelului polonez, ridicat in anii socialismului: NOVA HUȚAtivele pe care le construiește — depozite pentru minereul brut — cu șase luni înainte de termen. Aceeași obsesie dă roade similare și in alte sectoare ale șantierului.Notăm in carnet cîteva. date cu privire la primul furnal uriaș ce va intra în funcțiune Ia sfîrșitul acestui an : capacitatea : 3 000 metri cubi ; la flecare patru ore — o șarjă de circa 450 tone fontă : numai acest furnal va realiza anual nu mai puțin de 2 200 000 tone fontă. Și încă un șir de date care sugerează amploarea și vastitatea întregii construcții : pe șantier se vor turna în total un milion și jumătate metri cubi de beton ; se vor realiza 450 000 tone de construcții, mașini și utilaje ; lungimea cablurilor ce vor lega intre ele „inimile" și „creierii" combinatului — unde cea mai mare parte a activităților productive vor fi complet mecanizate, iar în proporție de 70 la sută automatizate — va atinge 11 000 km. adică distanța de la Katowice pină Ia Vladivostok.— E un adevăr ce ne stă la inimă și ne călăuzește toate eforturile că acest combinat constituie, cum spu

în mod firesc, în cursul convorbirilor au fost abordate, de asemenea, o serie de aspecte ale vieții politice internaționale actuale și ale mișcării comuniste și muncitorești, din acest schimb de păreri degajîndu-se, de asemenea, o serie de concluzii comune. In acest cadru s-a relevat faptul că, după Conferința pentru securitate și cooperare in Europa, procesul destinderii pe continent fi în întreaga lume continuă să progreseze, deși mai există forțe reacționare care încearcă să împiedice acest curs. Așa cum s-a subliniat și cu ocazia precedentelor intil- niri, atit România cit și Bulgaria sînt animate de hotărirea de a acționa pe toate căile pentru ca acest proces fă devină ireversibil, pentru înfăptuirea • principiilor și înțelegerilor înscrise in Actul final de la Helsinki.Prin întreaga lor desfășurare, vizita și dialogul dintre cei doi conducători de partid și de stat au dat expresie hotăririi Partidului Comunist Român și Partidului Comunist Bulgar, României și Bulgariei de a extinde și mai mult conlucrarea prietenească, de a-și aduce contribuția la întărirea unității și colaborării dintre toate țările socialiste, dintre partidele comuniste și muncitorești.Ambianța generală, manifestările de sinceră prietenie reciprocă, desfășurarea convorbirilor, într-un cuvînt rezultatele rodnice ale noii intîlniri dintre tovarășii Nicolae Ceaușescu și Todor Jivkov sînt salutate cu vie satisfacție de poporul român — ele fiind o nouă și elocventă ilustrare a consecvenței cu care România fi Bulgaria acționează pentru întărirea continuă a legăturilor frățești dintre ele. spre binele reciproc și în folosul cauzei socialismului, progresului și păcii in întreaga lume.
Dumitru ȚINU

externe, arătind că în primele nouă luni ale acestui an volumul exporturilor a crescut cu 22 la sută, în timp ce importurile au fost reduse cu 8 la sută față de aceeași perioadă din anul precedent. De asemenea, balanța de plăți s-a echilibrat, iar situația rezervelor valutare este favorabilă. a spus Biedici. în continuare, el a menționat că trebuie ridicat gradul general de organizare socială și. astfel, sporite productivitatea muncii' și eficiența economică in ansamblu.

nea pe bună dreptate tovarășul Edward Gierek, „copilul iubit ai partidului și al întregului popor polonez" — ne declara directorul general al șantierului, subsecretar de stat la Ministerul Construcțiilor și Materialelor de Construcții, inginer Romuald Kozakiewicz. Că această construcție este opera întregii Polonii — adaugă interlocutorul nostru — o demonstrează faptul că peste 100 de întreprinderi poloneze sint direct antrenate in realizarea lui, in afară de multe alte zeci care contribuie indirect. Dar, mai presus de orice. „Huța. Katowice" a devenit, pentru întreaga Polonie, un simbol al muncii și creației, al inepuizabilelor resurse de energie creatoare ale poporului nostru....O ultimă privire, de la înălțimea furnalului gigantic, pe acest u- riaș panoramic de muncă încordată și bine ritmată : intr-adevăr, totul se contopește, sintetic, într-un simbol, într-o emblemă, intr-un blazon de hărnicie, elan și demnitate muncitorească.
Victor BIRLADEANU

• SE NAȘTE UN VUL
CAN... O echipă de vuicanologi sovietici au ocazia să asiste, pentru prima oară pe uscat. în peninsula Kamciatka, la nașterea unui vulcan. In iulie anul trecut s-au înregistrat primele semne ale fenomenului. Acum tînărul vulcan, care nu a atins încă 1 000 metri Înălțime, aruncă spre cer lavă și cenușă. Cercetătorii au trebuit să-și mute de zece ori corturile din cauza înaintării lavei. Se speră că observațiile cercetătorilor vor oferi noi elemente pentru utilizarea în viitor a energiei vulcanice în folosul omului. Deocamdată, ei au depistat în Kamciatka 115 surse de energie termică, din care 16 degajă o temperatură de peste 100 grade.

• PE URMELE ISTO
RIEI Cercetătorul englez Rex Kealing. participant, în calitate de colaborator al UNESCO, la studierea și conservarea monumentelor culturale nubiene (Nubia — regiune din Africa, situată în nord- 

estul Sudanului și sudul Egiptului), a publicat, recent, un studiu intitulat „Salvarea Nubiei". Sinteti- zind rezultatele a 30 de expediții, la care au participat experți din 24 de țări și în cursul cărora au fost studiate circa 1 000 de așezări, exploratorul a ajuns la concluzia că popoare africane au fost primele care s-au așezat în această regiune. El afirmă că, înaintea egiptenilor, în Nubia ar fi înflorit șase sau chiar șapte culturi africane.
• CESIUM - 137. Un grup de oameni de știință japonezi de la Universitatea din Hiro- șima au detectat elementul denumit „Cesium — 137“ inexistent în natură — in zona in care a căzut „ploaia neagră" după explozia, în 1945, a bombei atomice americane. Elementul a fost detectat intr-o proporție mai ridicată în locurile unde nivelul precipitațiilor a fost mai mare, dar el rămîne sub limitele gradului de pericol asupra sănătății omului. Eșantioanele de sol 

cu „Cesium — 137“ au fost reperate Ia circa 20 km de epicentrul exploziei bombei.
• MINI-ZOO PENTRU 

INSECTE. Institutul Smithsonian din Washington a creat recent o „grădină zoologică pentru insecte", prima de acest fel din lume. Precumpănesc aici nu exemplarele prinse în ace, ca în exponatele o- bișnuite, ci insectele vii, foarte diverse ca specii și dimensiuni : de ia cele microscopice la cele de mărimea unui pumn. Insectelor li se asigură un mediu de viață a- semănător celui natural, posibilități de . hrană și condiții de înmulțire. Totuși, înlocuirea continuă a insectelor constituie o problemă principală, deoarece au o viață foarte scurtă. Mini-grădina zoologică este servită de trei

Ti TF*  îî nr» TM Ti V Kt TX*  - ir XU-X U 11 X/ JK» Xspecialiști salariați și 70—100 voluntari.
• „SĂPUN" PENTRU 

FAȚADELE CLĂDIRILOR. Uzinele chimice din Budapesta au pus la punct un detergent deosebit de eficient pentru curățirea linii. După ce a fost experimentat cu bune rezultate în industria textilă, s-a constatat că poate fi folosit cu mult succes și pentru... curățirea fațadelor. După cum comunică presa budapestană, noul produs, denumit „Evamin", îndepărtează rapid praful, fără să atace culorile, ce s-a depus pe clădiri in curs de decenii.
• CU ALCOOLUL NU 

E DE GLUMIT. Cunoscutul actor american Jack Lemmon, eroul atîtor comedii bine apreciate de 

public, s-a aflat recent într-o postură mai puțin comică. A compărut în fața unui tribunal din Los Angeles, care l-a sancționat cu închisoare și amendă pentru culpa de a fi condus automobilul sub influența alcoolului. Instanțele judecătorești americane combat cu severitate asemenea cazuri, mai ales că ele s-au înmulțit în ultimul timp și, așa cum i s-a precizat renumitului comic — „cu alcoolul ...nu e de glumit".
• FIȘIER DE... VOCI. Ca și amprentele digitale — specifice fiecărui individ — vocea umană e distinctă de la persoană la persoană și, ca atare, cu neputință de „contrafăcut". Iată de ce în R.F.G. se preconizează ca în o- perațiunile bancare să se facă uz de „amprenta vocală" pentru a se stăvili sustragerile de bani sau ac

țiuni prin semnături falsificate. Conform proiectului, ar urma să se întocmească un fel de „fișier computerizat" cuprinzind vocile tuturor depunătorilor Ia o bancă sau alta. In momentul prezentării solicitantului, casierul va putea să verifice, in numai citeva secunde, dacă nu e vorba de o înșelăciune prin simpla comparare a vocii persoanei respective cu aceea din memoria „fișierului".
• „ROMANUL" UNUI 

TREN. Incepind de la 22 mai 1977, „Orient Express“-ul, trenul ce face legătura între vestul și estul Europei, pe ruta Paris — Istanbul, va înceta să mai efectueze cursa sa tradițională, potrivit unei hotâ- riri luate la recenta reuniune a reprezentanților căilor feroviare europene de la Budva, in Iugoslavia. „Orient Express“-ul a debutat în 1883 și și-a dobindit un renume aparte prin confortul pe care-1 oferea călătorilor. Călătoriile cu a- eest tren aveau un pitoresc care nu i-a lăsat indiferenți pe scriitori, 

unii dintre ei — ca Graham Greene, Agatha Christie și alții — plasind acțiunea unor romane ale lor în cadrul călătoriilor cu „Orient Express“-ul. (O ecranizare după un roman cu această temă, al Agathei Christie, rulează in prezent pe ecranele noastre).
• INUNDAȚII ÎN ITA

LIA. Ploile abundente care cad de citeva zile în centrul și nordul Italiei au provocat mari inundații. în Lombardia, care este regiunea cea mai lovită de calamitate, pagubele se cifrează la citeva zeci de miliarde de lire. Lacurile, rîurile și canalele ating cotele limită, revăr- sîndu-se datorită violentelor furtuni. Sectorul cel mai critic este cel al lacului Como. Ploile au făcut ca apele sale să iasă din matcă și să inunde mai multe mii de hectare de culturi, iar în mai multe sute de locuințe locatarii s-au refugiat la etajele superioare. La Milano cîteva cartiere se află sub ape datorită revărsărilor rîurilor Ticino și Testi.



SClNTEIA — miercuri 6 octombrie 1976

*

PAGINA 6 SI [NTSH
i 'J

Noua ordine economică, problemă prioritară
a actualității

Dezbaterile din Adunarea Generală a O.N.U.

internaționale
Lucrările sesiunii anuale a F.M.I. și B.I.R.D.

nu are nici o justificare morală"
O întrebare zguduitoare: „Conștiința colectivă 
a umanității poate permite ca 10 000 de oameni 
să moară zilnic de foame în țările în curs 

de dezvoltare ?"Dezbaterile de politică generală din plenul Adunării Generale a O.N.U. vin să confirme, din nou, ponderea majoră pe care problematica edificării unei noi ordini economice internaționale o ocupă în preocupările actualei sesiuni. în toate cuvîntările rostite de cei peste 60 de șefi de delegații care au luat cu- vîntul pînă la sfîrșitul săptămînii trecute s-a regăsit, ca un laitmotiv, chiar dacă acest lucru s-a făcut din unghiuri de vedere diferite, necesitatea lichidării vechilor relații economice, impuse de practicile imperialismului.Pornind de Ia inechitățile și discriminările ce domină raporturile economice internaționale, reprezentanții a numeroase state în curs de dezvoltare, între care Sri Lanka, Nepal, Peru și altele, au subliniat că aceste stări de lucruri sînt consecința nemijlocită a politicii imperialiste, colonialiste și neo- colonialiste de exploatare a altor popoare. „Are oare vreo justificare morală actuala împărțire a bogățiilor lumii, care condamnă sute de milioane de oameni la o viață de foamete, de subnutriție? Este oare conștiința noastră colectivă atit de insensibilă la suferințe ca să putem permite ca 10 000 de femei și copii să moară zilnic de foame in țările in curs de dezvoltare ?“ — întreba, pe bună dreptate, S. Bandaranaike, prim-ministru al Republicii Sri Lanka, în plenul Adunării Generale.Pe ce căi poate fi reglementată, în mod echitabil, această problemă arzătoare, de a cărei soluționare depinde, în ultimă instanță, însuși viitorul omenirii 7 dă la această tală, numeroși am putea cita Finlandei, Pakistanului, Singapore, au subliniat că edificarea unei noi ordini economice înseamnă generalizarea unor noi raporturi internaționale, bazate pe respectul independenței și suveranității naționale, pe deplina egalitate în drepturi a tuturor statelor, pe neamestecul în treburile interne și avantajul reciproc, pe dreptul imprescriptibil al fiecărui popor de a-și hotărî singur calea dezvoltării economice și sociale, de a fi stăpîn pe resursele sale și a decide în mod independent asupra folosirii acestora.în această ordine de idei a fost primită cu interes cuvîntarea șefului delegației române, ministrul afacerilor externe, care, prezentînd poziția României socialiste în această problemă, poziție fundamentată în documentele programatice ale Congresului al XI-Iea al P.C.R., în multiple expuneri și cuvîntări ale președintelui Nicolae Ceaușescu, a subliniat că edificarea noii ordini înseamnă parcurgerea unui proces înnoitor, de înlocuire a vechilor relații de dominație a celor slabi de către cei puternici, cu relații noi, democratice, care, excluzind vechile inechități, să deschidă cîmp larg unei colaborări pașnice și liber consimțite, între egali în drepturi.Apreciind că recesiunea economică și perturbațiile monetar-financia- re din ultimii ani au agravat decalajele economice dintre statele in-

de acțiune noi ordini precum și obligațiilor acest com-

dustrializate șî cele rămase în urmă, numeroși reprezentanți ai „Grupului celor 77“ au propus, între altele, a- doptarea unor măsuri concrete, care să servească drept bază aplicării Declarației și Programului privind instaurarea unei economice internaționale, a Cartei drepturilor și economice ale statelor. înplex de măsuri se regăsește cea mai mare parte a propunerilor prezentate, în ultimul timp, de țara noastră, inclusiv în documentul „Poziția României cu privire la instaurarea unei noi ordini economice internaționale" prezentat anul trecut la cea de-a VÎI-a sesiune extraordinară a Adunării Generale a O.N.U.în general, se poate aprecia că dezbaterile de pînă acum din plenară evidențiază pregnant hotărîrea majorității statelor membre ale organizației de a determina trecerea grabnică de la declarații de bună intenție la fapte concrete, pentru direcționarea eforturilor națiunilor spre construirea unei lumi mai bune și mai drepte.
C. ALEXANDROAIE

New York

Mai multe resurse financiare 
pentru țările in curs de dezvoltare 

„Țările industriale din Occident trebuie să 
depășească egoismul lor tradițional pentru a 
contribui efectiv la lichidarea subdezvoltării"Creșterea resurselor financiare destinate sprijinirii eforturilor de progres ale țărilor în curs de dezvoltare și necesitatea urgentării reformei sistemului monetar internațional — iată temele care au dominat dezbaterile de ieri din cadrul sesiunii a- nuale a Fondului Monetar Internațional (F.M.I.) și a Băncii Internaționale pentru Reconstrucție și Dezvoltare (B.I.R.D.), ce se desfășoară la Manila.„Cei mai mulți vorbitori — relatează Agenția France Presse în corespondența din Manila — au lăsat clar să se înțeleagă că dacă nu vor fi luate măsuri urgente în vederea creșterii resurselor financiare destinate dezvoltării țărilor rămase in urmă, peste un sfert din omenire va continua să se zbată în cea mai neagră mizerie, fapt care ar avea urmări serioase asupra evoluției viitoare a situației politice și economice în lume". Față de aceasta, președintele B.I.R.D., Robert McNamara, a propus sporirea resurselor financiare ale Băncii Mondiale destinate ajutorării țărilor în curs de dezvoltare, în acest sens, el a cerut țărilor industriale să facă totul pentru a consacra, în viitorii 5 ani, 2—3 la sută din sporul venitului lor pe locuitor a- sistenței economice acordate „lumii a treia". Totodată, președintele B.I.R.D. s-a pronunțat pentru reducerea taxelor vamale percepute de țările dezvoltate.

Cerînd o sporire a resurselor financiare ale B.I.R.D., reprezentantul Tailandei, Amnuay Viravan, a exprimat, în același timp, îngrijorarea țării sale în legătură cu înrăutățirea condițiilor de acordare a împrumuturilor de către Banca Mondială. „In timp ce decalajele dintre bogați și săraci se adincesc tot mai mult, a declarat acesta, țările în curs de dezvoltare sînt nevoite să contracteze de la B.I.R.D. împrumuturi cu dobînzi tot atit de mari ca cele percepute de băncile particulare".Pe de altă parte, ministrul de finanțe al S.U.A., William Simon, s-a opus oricărei creșteri a plafonului împrumuturilor acordate de B.I.R.D., arătînd că „Statele Unite se pronunță nu pentru o creștere cantitativă, ci calitativă a activităților Băncii Mondiale".Reprezentantul Japoniei, T. Mori- naga, a avut și el „o atitudine rezervată" față de propunerile președintelui B.I.R.D. Comentînd asemenea declarații, A.F.P. notează : „Țările în curs de dezvoltare consideră că statele industriale din Occident trebuie să depășească «egoismul lor tradițional» pentru a contribui efectiv la lichidarea subdezvoltării".
Sesiunea Consiliului 

EN.C.T.A.D.
sovietic

SPANIA Atentat politic 
condamnat de toate
forțele democraticeMADRID. — Luni seara, Juan Maria de Araluce, membru al Consiliului de coroană din Spania și președintele Adunării provinciale din Guipuzcoa, una din provinciile basce, a fost asasinat, împreună cu alte patru persoane — polițiștii din escorta personală și șoferul automobilului. Atentatul a fost revendicat de Frontul militar — o grupare disidentă a E.T.A. Peste 100 de persoane au fost arestate în Țara Bascilor, iar în zona San Sebastian, unde a avut loc atentatul, a fost declarată stare de urgență.Toate formațiunile politice democratice de opoziție din Spania și-au exprimat, marți, protestul și condamnarea categorică față de atentat.Un purtător de cuvint al Coordonării Democratice marea forțelor Spania, munist, resc, Stingă democrat-creștină, muncitorești — a declarat atentat reprezintă „o adevărată barbarie, care afectează orice progres în țară".Partidul Comunist Spaniol a apreciat atentatul ca o provocare ce convine dreptei.Partidul Socialist Muncitoresc Spaniol a calificat atentatul ca un act negativ în procesul spre democratizare a țării.

ce grupează majoritate a partidelor și democratice de opoziție din printre care Partidul Co- Partidul Socialist Partidul Socialist Muncito- Popular, Comisiile că acest

LIBAN

. ... ,în ultimele zile s-a intensificat activitatea politico-diplomattcă l*  
vederea încetării focului fi găsirii unor soluții care să ducă la re
stabilirea păcii in Liban. Consultări in acest sens au loc pe diverse 
planuri : intre părțile implicate in conflict, intre acestea și diferite 
țări arabe sau europene. Potrivit relatărilor agențiilor de presă, 
aceste consultări denotă conturarea unor elemente de acord, dar, ia 
același timp, fi persistența unorUna dintre direcțiile principale de explorare a posibilităților de realizare a unei încetări a focului în conflictul libanez o constituie, potrivit părerii observatorilor, consultările întreprinse în aceste zile la Beirut de reprezentantul Ligii Arabe în Liban, Hassan Sabri El Kholy. Acesta urmărește — după cum anunță agenția U.P.I. — realizarea aranjamentelor necesare pentru două întâlniri ale părților implicate in conflictul libanez : o întrevedere între președintele Libanului, Elias Sarkis, și președintele Comitetului Executiv al O.E.P., Yasser Arafat, și alta între reprezentanții Siriei și cei ai O.E.P. El Kholy a declarat că de rezultatul acestor contacte depinde perspectiva unei încetări a focului.Din Damasc se anunță că președintele Siriei, Hafez El Assad, a primit la palatul prezidențial pe premierul iordanian, Moudar Badrane. Potrivit agenției M.A.P., în cursul convorbirilor au fost abordate chestiuni privind evoluția relațiilor bilaterale în contextul ce se desfășoară pe arabă.La Paris, în cadrul

evenimentelor scena politică
consultărilor

FOTO-A CTUALITA TE
„NU!“ musafirului nepoftit

Incercînd să răspun- întrebare fundamen- șefi de delegații, și aci pe reprezentanții Republicii
Documentul difuzat la sesiunea Adunării Generale a O.N.U- relevă că actualul caracter al relațiilor economice internaționale corespunde numai intereselor egoiste ale monopolurilor imperialiste și se află în contradicție cu interesele vitale ale majorității co- vîrșitoare a țărilor și cu evoluția situației internaționale generale. U- niunea Sovietică, asemenea celorlalte țări socialiste care și-au propus drept scop edificarea unei societăți noi, dezvoltarea producției sociale, creșterea nivelului de trai material și cultural al popoarelor lor, este interesată în extinderea și adincirea relațiilor economice și se pronunță cu consecvență pentru reorganizarea lor pe bază democratică și justă. Ea pornește de la faptul că interesele fundamentale ale țărilor socialiste și ale statelor în curs de dezvoltare în acest domeniu coincid în linii generale. Statele socialiste se pronunță cu fermitate împotriva politicii de discriminare, sub toate formele sale de manifestare, împotriva exploatării țărilor în curs de dezvoltare. Uniunea Sovietică — se subliniază în document — se pronunță în apărarea suveranității fiecărei țări asupra bogățiilor ei naturale, a dreptului fiecărui popor de a-și alege fără nici un fel de piedici calea dezvoltării sale, pentru încetarea exploatării popoarelor din țările în curs de dezvoltare de către capitalul străin, de societățile transnaționale, pentru crearea de condiții favorabile folosirii diviziunii internaționale a muncii spre binele întregii omeniri.în declarație se relevă, în continuare, că în lupta pentru reorganizarea relațiilor economice internaționale s-au integrat activ tinerele state independente. în programul formulat de ele de instaurare a unei „noi ordini economice internaționale" își găsesc expresia năzuințele legitime de a se extinde procesul lichidării colonialismului asupra sferei e-

conomice, de a se pune capăt exploatării de către puterile industriale din Occident, de a se crea condiții favorabile pentru ca țările în curs de dezvoltare să poată lichida înapoierea lor economică. Uniunea Sovietică — subliniază documentul — privește cu înțelegere acest larg program de măsuri, care oglindește interesele fundamentale și de lungă durată ale țărilor în curs de dezvoltare, sprijină orientarea lui principială. Relevînd sprijinul permanent acordat țărilor în curs de dezvoltare. se arată că Uniunea Sovietică își exprimă hotărîrea de a dezvolta și pe viitor colaborarea cu aceste țări pe baze democratice și juste, de a le ajuta în valorificarea resurselor lor naturale, de a spori volumul a- jutorului tehnic acordat.Arătînd că răspunderea pentru înapoierea economică a unor țări revine puterilor imperialiste și colonialiste, declarația subliniază că revendicările juste ale țărilor în curs de dezvoltare privind reinstaurarea suveranității lor asupra resurselor proprii în vederea lichidării înapoierii trebuie să se realizeze în primul rind pe seama profiturilor monopolurilor capitaliste și a cheltuielilor neproductive ale cursei înarmărilor impuse de imperialism. Aceasta înseamnă că între reorganizarea relațiilor economice internaționale și problemele limitării cursei înarmărilor, dezarmării, consolidării securității există o strînsă legătură — progresul în continuare în problema destinderii politice și militare avînd însemnătate primordială pentru consolidarea păcii generale, contribuind în același timp la normalizarea situației economice mondiale. La rîn- dul său, progresul în sfera reorganizării relațiilor economice internaționale va constitui o contribuție la adincirea și extinderea destinderii încordării — se arată în încheierea declarației.

GENEVA 5 (Agerpres). — Marți au început la Geneva lucrările celei de-a XVI-a sesiuni a Consiliului pentru Comerț și Dezvoltare, principalul organ al U.N.C.T.A.D., din care face parte și România. Sesiunea actuală este prima reuniune după cea de-a IV-a Conferință U.N.C.T.A.D. de la Nairobi.Pe agenda de lucru a sesiunii se află înscrise problemele decurgînd din rezoluțiile, recomandările și deciziile adoptate de Conferința de la Nairobi, care impun adoptarea de măsuri efective de către consiliu. în acest cadru vor fi examinate probleme ce privesc finanțarea comerțului cu produse manufacturate și semifinite, transporturile maritime, transferul de tehnologie, finanțarea dezvoltării și sistemul monetar internațional, relațiile comerciale între țări cu sisteme social-economice diferite, aspectele instituționale și altele.

■>N -

Pașnicd întrecere nautică ? Cîtușl de puțin... Sosirea, zilele acestea, la 
Auckland (Noua Zeelandă) a crucișătorului american cu propulsie nu
cleară „Long Beach" a provocat indignarea locuitorilor orașului-port. 
Ambarcațiuni cu manlfestanți au încercat să bareze accesul navei in 
radă, fiind necesară intervenția unor unități ale marinei neozeelandeze 
pentru a le împrăștia. Și, în continuare, pe parcursul șederii, arată 
agențiile de presă, „Long Beach" a avut parte de un același „tratament" 
— demonstrații de protest împotriva prezenței „musafirului nepoftit"

agențiile de presă transmit
Comunicat polono-Iao- 

tîan. Comunicatul dat publicității Ia încheierea convorbirilor dintre Edward Gierek, prim-secretar al C.C. al P.M.U.P., și Kaisone Phomvihane, secretar general al C.C. al Partidului Popular Revoluționar Laoțian, prim- ministru al Guvernului R.P.D. Laos, evidențiază concordanța deplină de păreri a celor două părți in problemele discutate. Au fost semnate a- corduri de colaborare economică, științifică și tehnică. Delegația laoțiană a sosit ia Moscova;

și-au reafirmat sprijinul față de planul prezentat de primul ministru al Italiei, Giulio Andreotti, vizînd combaterea crizei in care se află țara și au aprobat, în special, anumite creșteri de prețuri, precum și blocarea salariilor foarte ridicate.

Decalajele 
în continuă 

adîncireNoi date atestă ADÎNCIREA DECALAJELOR economice :• Astfel, diferența dintre producția industrială a țărilor capitaliste și cea a țărilor în curs de dezvoltare a sporit de la circa 230 MILIARDE DOLARI în 1950 la 721 MILIARDE în 1973, iar decalajul în ce privește producția industrială pe locuitor a crescut de la 419 la 1073 dolari.

întrevederi ale ministrului

• Venitul național al țărilor ’dezvoltate este de 6,2 ori mai mare, iar venitul național pe locuitor de 13,4 ori mai mare de- cît cel al țărilor în curs de dezvoltare.• Datoria externă a țărilor lumii a treia a sporit de la 38 miliarde dolari în 1965, Ia 117 miliarde dolari în 1973, adică s-a triplat.In timp ee decalajele economice se adincesc tot mai mult, SUME URIAȘE SE IROSESC PENTRU CURSA ÎNARMĂRILOR :

NAȚIUNILE UNITE 5 — Corespondentul nostru transmite : Ministrul afacerilor externe, George Ma- covescu, șeful delegației țării noastre la lucrările celei de-a XXXI-a sesiuni ordinare a Adunării Generale a O N.U., continuînd contactele diplomatice de lucru, a avut întrevederi cu ministrul afacerilor externe al Ciprului, Ioannis Cristophides, cu ministrul afacerilor externe al Singaporelui, Sinnathamby Rajaratnam, cu amiralul M. H. Khan, șeful delegației Republicii Populare Bangladesh, cu Faruk Kaddumi, șeful Departamentului politic al Organizației pentru Eliberarea Palestinei. In cursul întrevederilor au fost abordate aspecte ale dezvoltării relațiilor bilaterale și probleme aflate în a- tenția actualei sesiuni a Adunării Generale a O.N.U.

Comitetul General a recomandat și plenara Adunării Generale a hotărit înscrierea a două noi puncte pe a- genda actualei sesiuni.Punctul intitulat „încheierea unui tratat internațional asupra nefolosi- rii forței în relațiile internaționale" a fost supus de ministrul afacerilor externe al U.R S.S. Andrei Gromîko.Un alt punct, intitulat „Elaborarea unei convenții internaționale împotriva luării de ostatici", a fost supus de Hans-Dietrich Genscher, vicecancelar și ministru al afacerilor externe al R. F. Germania. în memorandumul explicativ se arată că luarea de ostatici „poate oricînd declanșa evenimente necontrolabile, care ar amenința nu numai viața celor direct implicați, ci și securitatea multor oameni și ar periclita pacea".

întrevederi iraniano-fran- 
CeZe*  Sahin?ahuI Mohammad Reza Pahlavi Aryamehr a avut marți o întrevedere cu președintele francez, Valery Giscard d’Estaing, aflat la Teheran intr-o vizită oficială. Un purtător de cuvînt francez a indicat că în cursul discuțiilor au fost abordate modalitățile de extindere a cooperării bilaterale în domeniul energetic, ameliorarea accesului produselor iraniene pe piața țărilor C.E.E., stadiul lucrărilor Conferinței asupra cooperării economice internaționale de la Paris și o serie de aspecte ale actualității internaționale, in primul rind situația din

Un nou guvern în Tailan- 
da. ReSele Bhumibol Adulyadej al Tailandei a aprobat lista noului guvern constituit de premierul Seni Pramoj, care își prezentase demisia, în urma protestelor prilejuite de întoarcerea in țară a fostului șef al regimului militar, Thanom Kitti- kachorn. La cererea celor patru partide ale coaliției guvernamentale, el a revenit asupra acestei decizii.

Liban.
Ministrul de externe al 

țJ.R.S.S. A" ®r°mîko, în cadrul vizitei pe care a întreprins-o în Belgia, a semnat cu omologul său Re- naat Van Elslande protocolul privind înființarea de consulate în cele două țări. De asemenea, s-a făcut un schimb de scrisori privind intrarea în vigoare a acordului de colaborare în domeniul turismului și s-a semnat programul de colaborare culturală și științifică pe perioada 1977—1978. A. Gromiko a sosit marți la Copenhaga, unde a fost primit în aceeași zi de primul ministru danez, Anker Joergensen, și a avut convorbiri cu omologul său danez, Knud Andersen.
BRIGHTON

Dificultățile economice—în centrul dezbaterilor

• Cheltuielile mondiale pentru înarmare în perioada postbelică echivalează cu totalul produsului național brut al întregului glob în 1976. Numai in decurs de TREI ORE — cit durează o ședință plenară la O.N.U. — cursa înarmărilor în lume înghite 90 DE MILIOANE de dolari.• Cu această sumă ar putea fl achiziționate de către țările în curs de dezvoltare 500 000 tone de grîu, 600 000 tone de porumb, 36 000 tone de carne.

Conferinței Partidului conservator

Președintele Ciprului, ar~ hiepiscopul Makarios, a declarat că propunerea ciprioților turci privind crearea în insulă a unui stat federat „nu este acceptabilă pentru comunitatea greacă, deoarece aceasta ar însemna, de fapt, divizarea insulei".

Liderul Partidului de Cen
tru din Suedia, Thorbjoern Faell- din, a primit marți din partea spea- kerului parlamentului, Henry Allard, misiunea formării noului guvern suedez, după alegerile de la 19 septembrie. Potrivit procedurii în vigoare, numirea trebuie confirmată de parlament pentru a deveni definitivă. Votul forului legislativ este programat pentru a doua parte a acestei săptămini.

Conferința regională a
F.A.0. (Organizația pentru Alimentație și Agricultură) s-a deschis la Tunis. Reuniunea dezbate programele de cooperare între organizație și țările participante, îndeosebi în ce privește dezvoltarea rurală.

Ministrul de externe al 
Greciei, Dimitrios Bitsios, a sosit luni la Ottawa, pentru o scurtă vizită in Canada. Dimitrios Bitsios urmează să aibă convorbiri cu omologul său Canadian, Donald Jamieson.

Banca de stat a Suediei * hotărît să majoreze de la 6 la 8 la sută taxa de scont și să introducă o serie de limitări la acordarea creditelor.

Președintele A n g o I e 1, Agostinho Neto, a declarat că guvernul va lua noi măsuri pentru soluționarea problemei aprovizionării pieței interne cu produsele necesare.
Miniștrii agriculturii din 

țările Pieței comune, reunIa Luxemburg, au hotărît să reducă compensațiile aplicate produselor ă- gricole în Republica Irlanda și să devalorizeze așa-numita „liră verde" irlandeză cu 7,5 la sută. Această decizie înseamnă majorarea prețurilor produselor agricole irlandeze și diminuarea subvențiilor acordate din bugetul C.E.E. pentru a compensa scăderea puterii de cumpărare a monedei irlandeze. Guvernul englez a refuzat să accepte o astfel de decizie privind reducerea compensațiilor a- cordate din bugetul C.E.E.
Consiliul egiptean de cer

cetări în domeniul ener
giei a cerut utilizarea pe solare. Conform specialiștilor egipteni. energia solară care ar putea fi captată în Egipt depășește de 20 000 de ori necesitățile de energie ale țării.

La reuniunea de la Sa
lisbury, ^tre Ian Smith, șeful regimului rhodesian, William Schaufele, asistent al secretarului de stat al S.U.A , și Ted Rowlands, ministru de stat britanic pentru problemele Commonwealthului, s-a procedat la „un schimb de vederi asupra locului de desfășurare și a altor aspecte ale viitoarei conferințe constituționale privind Rhodesia". Cei doi diplo- mați s-au întâlnit, de asemenea, cu liderii populației de culoare Joshua Nkomo și Abel Muzorewa, care au exprimat speranța că programul preconizat pentru transferul puterii în Rhodesia va fi scurtat.

Aniversare. Cu prlleiul ,m- plinirii a 66 de ani de la proclamarea republicii în Portugalia, pre-

recent să se treacă la scară largă a energiei

La Brighton au început, lucrările Conferinței anuale a dului conservator, principalul de opoziție din Marea Britanie. Liderul partidului, Margaret Thatcher, a subliniat într-un interviu acordat televiziunii în ajunul conferinței : Conservatorii trebuie să se pregătească pentru alegeri „la o dată cit mai apropiată". Aceste alegeri, a subliniat liderul conservator, vor putea deveni posibile datorită „dificultăților politice și economice care confruntă Partidul laburist".în prima ședință a fost expusă, !ntr-o „Declarație de intenții", pozi-

marți, Parti- partid ția In mice, tuală să restabilească speranțele și încrederea în rîndurile poporului englez".După cum subliniază presa britanică, țelul Conferinței conservatoare de la Brighton este de a uni rîndurile partidului, divizat de disensiunile existente între fracțiunile grupate în jurul actualului lider, Margaret Thatcher, și al fostului lider, Edward Heath, de a defini o strategie comună și pregătirea pentru alegerile viitoare.

legătură cu problemele econo- relevîndu-se că „sarcina ac- a Partidului conservator este
Incidentele care K~au produs la finele sâptămînii trecute la Hebron (Cisiordania), între populația arabă și cea israeliană, au format obiectul unei reuniuni speciale a guvernului israelian, care va fi urmată de o sesiune de urgență a parlamentului, cerută de partidele politice din opoziție, pentru discutarea aceleiași probleme — se anunță din Tel Aviv.

Președintele ales al Me
xicului, Jose L°Pez Portillo, va începe, la 17 octombrie, un turneu de mai multe zile în America Latină și Centrală, incluzînd, între alte state, Jamaica. Panama și Columbia. Lopez Portillo va vizita, pînă la preluarea oficială a funcției supreme în stat — 1 decembrie —■ majoritatea statelor din regiune.

Cele trei mari centrale 
sindicale italiene, CGr’L- C.I.S.L. și U.I.L., reunite la Roma,

Congresul Partidului So
cial-Democrat din Portuga
lia — noua denumire a Partidului Popular Democratic — se va desfășura între 30 și 31 octombrie. în cadrul lucrărilor vor fi aleși membrii titulari ai Consiliului Național și ai Comisiei politice a partidului.

aspecte controversate.dintre președintele Partidului Socialist Progresist din Liban, Kamal Joumblatt, și oficialitățile franceze • fost avansată ideea unei conferința de pace, la care să participe părțile interesate. Această idee, susținuți de Franța, a fost respinsă de liderul Partidului Național Liberal, Camille Chamoun, care a declarat ci o atare reuniune nu va duce la rezultatele scontate. Liderul Falangelor Libaneze, Pierre Gemayel, a declarat că partidul său „este hotărî! să-și continue lupta pînă la eliberarea integrală a teritoriului libanez".La Tripoli se desfășoară lucrările unei conferințe arabe de solidaritate cu lupta poporului palestinean, organizată la inițiativa Federației Generale a sindicatelor muncitorilor din Libia.Pe plan militar, situația din Liban se caracterizează prin menținerea unei atmosfere de calm relativ, înregistrată în ultimele patru zile In zonele tradiționale de conflict. Totuși ciocniri au continuat să aibă loc. Marți dimineața, obuzele au continuat să cadă asupra unor cartier*  rezidențiale din Beirut, precum și în suburbia de sud-est a orașului. Ciocniri de intensitate redusă au fost, de asemenea, semnalate la Aley, la 18 kilometri de Beirut. Bilanțul aproximativ al luptelor care au avut loc luni in Liban este de 65 de morți și 98 de răniți — informează agenția France Presse.
DUPĂ ANUNȚAREA 

REZULTATELOR ALEGERILOR 
DIN R.F.G.

Coaliția guvernamentală 
va fi menținutăBONN. — După anunțarea rezultatelor alegerilor, președintele R.F. Germania, Walter Scheel, a primit în cursul zilei de luni pe președintele Uniunii Creștin-Democrate, Helmut Kohl, iar marți dimineața, pe fostul cancelar Willy Brandt, unul din liderii Partidului Social-Democrat, și pe Hans-Dietrich Genscher, președintele Partidului Liber-Democrat, partenerul de coaliție al social-de- mocraților. Aceste întrevederi — relevă agențiile de presă — sînt organizate pentru a permite șefului statului să-și facă cunoscută opțiunea privind noul cancelar al țării. Acesta trebuie să obțină majoritatea în Bundestag, care urmează să-l aleagă in cursul unui vot prevăzut pentru 14 decembrie.Conducerea Partidului Social-Democrat a primit, marți, noi asigurări din partea Partidului Liber-Demo- crat, privind menținerea actualei coaliții guvernamentale.

ședințele Antonio Ramalho Eanes a rostit un discurs, în care s-a referit la principalele aspecte ale realităților politice și economice cu care esta confruntată in prezent țara.
în Cuba vor avea Ioc’ ,a octombrie, alegeri generale pentru organele puterii populare. Intr-o declarație făcută agenției Prensa Latina. vicepreședintele Comisiei naționale electorale, Jose Aranaburo, • arătat că în această acțiune a fost aplicată experiența țărilor socialiste, adaptată condițiilor concrete din Cuba.
Statul nigerian 8 pre,uat controlul a 60 la sută din totalul fondurilor băncilor străine instalate pe teritoriul său, a anunțat postul de radio Lagos.
0 zonă de 200 mile va stabilită, începînd de la 1 ianuarie 1977, de către guvernul norvegian pentru protejarea resurselor piscicole din largul coastelor țării — a declarat la Oslo premierul Odvar Nordli.
Boală misterioasă. Orsan‘- zația Mondială a Sănătății (O.M.S.) și-a trimis de urgență un reprezentant la Juba, în Sudanul meridional, pentru a întreprinde o anchetă detaliată cu privire la o boală misterioasă ivită în această zonă și care s-ar fi soldat cu 80 de victime. Potrivit primelor informații, maladia ar putea avea la origine un virus, pro- vocind moartea bolnavului în maf puțin de 24 de ore. Kenya a închia temporar frontiera
„Viking-2". al sondei spațiale cercat fără succes marți să recolteze mostre de sol- marțian de sub o rocă. Experții misiunii speră că materialele prelevate în acest mod au șanse mai mari de a conține urme de elemente organice, nefiind expuse la razele ultraviolete.
Catastrofă minieră. Cel pu- țin 36 mineri și-au pierdut viața, alțl 28 fiind grav răniți în urma unei explozii subterane la mina Sudamdih, din nord-estul statului indian Bihar, a anunțat agenția națională Sama» char. Potrivit agenției, echipele de salvare au adus la suprafață pînă în prezent 30 cadavre.

sa cu Sudanul.Brațul mecanîe „Viking-2“ a tn-

„Lupta împotriva inflației - obiectiv
economic prioritar al guvernului46

Declarația primului ministru
AdunăriiPrimul ministru, Ray- a prezentat marți, in deschidere a sesiuniiPARIS. — mond Barre, ședința de Adunării Naționale a Franței, liniile generale ale politicii interne și externe a guvernului. In declarația sa, premierul a reafirmat faptul că lupta împotriva inflației constituie obiectivul economic prioritar al guvernului.Referindu-se la acțiunile guvernului său pe plan extern, premierul a arătat că Franța va menține linia politică de destindere cu țările socia-

francez la deschiderea sesiunii 
Naționaleliste. Totodată, a spus Raymond Barre, Franța va rămîne membră a N.A.T.O., dar nu se va reintegra în organismele militare ale organizației, din care s-a retras în urmă cu 10 ani. în intervenția sa, premierul a reamintit politica de cooperare cu țările in curs de dezvoltare, ca și inițiativele președintelui Valăry Giscard d’Estaing privind soluționarea crizei libaneze și desfășurarea Conferinței asupra cooperării economice internaționale.
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