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Comandamentul central pentru 
coordonarea lucrărilor agricole 

arată de ce sînt imperios necesare 
acum măsurile și acțiunile pentru 

STRÎNGEREA NEiNTiRZIATÂ 
A RECOLTEI Șl GRĂBIREA

ÎNSĂMlNȚĂRILOR
Ieri, la Sinaia, sub semnul prieteniei, au început

convorbiri Intre tovarășii
NICOLAE CEAUȘESCU Șl EDWARD GIEREK

Vineri, 8 octombrie, au avut loc la Sinaia convorbiri între tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, și tovarășul Edward Gierek, prim-secretar al Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Unit Polonez.în cursul convorbirilor, tovarășii Nicolae Ceaușescu și Edward Gierek s-au informat reciproc asupra activității și preocupărilor Partidului Comunist Român și Partidului Muncitoresc Unit PoWnez, In legătură cu desfășurarea construcției socialiste în cele două țări, apreciind că realizările dobîndite de România și Polonia în edificarea noii orînduiri servesc intereselor celor două popoare, contribuie la întărirea influenței și prestigiului socialismului în lume. Totodată, s-au relevat cu satisfacție relațiile de prietenie, solidaritate și colaborare care s-au statornicit și se extind continuu între Partidul Comunist Român și Partidul Muncitoresc Unit Polonez, între România și Polonia. A fost exprimată, în același timp, hotărîrea comună de a amplifica și îmbogăți aceste bune raporturi, de a intensifica și aprofunda colaborarea și cooperarea economică, va- lorificînd și mai mult posibilitățile pe care le oferă economiile, în continuă dezvoltare, ale celor două țări, în folosul ambelor popoare, al cauzei generale a socialismului și păcii în lume.Tovarășii Nicolae Ceaușescu și Edward Gierek au avut, de asemenea, un schimb de vederi în probleme ale actualității internaționale. în acest cadru, 
a fost subliniată dorința Partidului Comunist Român și Partidului Muncitoresc Unit Polonez, a României și Poloniei de a acționa și în viitor pentru transpunerea în viață a prevederilor Actului 
(Continuare în pag. a IlI-a)

NICOLAE CEAUȘESCU:
Doresc să exprim satisfacția partidului 

nostru pentru cursul ascendent al relațiilor 
dintre Partidul Comunist Român și Partidul 
Muncitoresc Unit Polonez, dintre popoarele 
noastre, pentru dezvoltarea continuă a co
laborării economice, tehnico-științifice și în 
alte domenii de activitate.

EDWARD GIEREK:
Putem spune de pe acum că sîntem sincer 

satisfăcuți de această vizită prietenească și 
că ea creează perspective noi in colaborarea 
noastră. Aș vrea să afirm cu toată răspun
derea că ăceste relații bune, tradiționale, 
dintre țările și popoarele noastre trebuie 
întărite, ca polonezii și românii să se în
țeleagă cit mai bine, să conlucreze cit mai 
bine.

în ședința din ziua de 29 septembrie a.c., Comitetul Politic Executiv al C.C. al P.C.R. a stabilit o serie de măsuri menite să ducă la mai buna organizare și intensificarea lucrărilor agricole de toamnă. Răspunzind chemării adresate cu acest prilej, oamenii muncii din agricultură, sub conducerea organizațiilor de partid, acționează cu forțe sporite pentru strîngerea mai rapidă a recoltei și livrarea produselor la fondul de stat, pentru însămințarea griului în perioada optimă. Ieri, comandamentul central a analizat cum sint îndeplinite măsurile stabilite de conducerea partidului privind desfășurarea campaniei agricole de toamnă și a dat, totodată, unele indicații privind intensificarea lucrărilor.Se desprinde concluzia că, prin- •tr-o temeinică organizare a muncii, prin participarea largă și activă a locuitorilor de la sate la recoltare și rezolvarea operativă de către comandamentele locale a diferitelor probleme legate de buna folosire a utilajelor și a mijloacelor de transport, au fost obținute succese însemnate la strîngerea roadelor toamnei. Acum, principalele forțe din agricultură sînt concentrate la culesul porumbului. Se cunoaște că în acest an vegetația este mai întîrziată, iar în multe locuri plantele nu au ajuns la maturitate. ' Chiar și in aceste condiții mai grele de lucru, ritmul recoltatului se in7 tensifică de la o zi la alta. Pină acum, porumbul a fost cules de pe 343 000 hectare. (21 la sută din suprafețele cultivate in I.A.S. și 11 la sută in cooperativele agricole). Cele mai bune rezultate au fost obținute în județele Teleorman, Dolj, Mehedinți, Buzău și altele. Comandamentul central a indicat ca specialiștii și cadrele de conducere din unitățile agricole să cerceteze, zi de zi, starea lanurilor și să organizeze culesul porumbului diferențiat, pe măsură ce ajunge la maturitate, acordîndu-se prioritate loturilor prevăzute a fi insămințate cu griu de toamnă.în ordinea urgențelor actualei campanii se înscriu, totodată, strîngerea, transportarea și livrarea potrivit graficelor a sfeclei de zahăr. în u- nele județe, eforturile făcute pentru recoltarea sfeclei nu au fost urmate și de preocuparea pentru transportarea ei neintirziatâ. îndeosebi in județele Mureș, Dolj, Timiș. Olt. Constanța. Brașov, Bistrița-Năsăud și Bihor există pe cimp cantități de sfeclă. Or, răminind pe cimp, expuse razelor solare și vîntului, rădăcinile pierd din conținutul de zahăr, ceea ce înseamnă o pagubă pentru economie. Iată de ce comandamentele locale au datoria să coordoneze judicios lucrările de recoltare cu transportul, asigurindu-se în permanență materia primă necesară fabricilor de zahăr.în vederea bunei aprovizionări a populației, o atenție deosebită trebuie acordată strîpgerii, transportu

lui și livrării întregii producții de legume și cartofi. Zilele călduroase din acest început de octombrie au favorizat acumularea unei cantități mai mari de zahăr in boabele de struguri, au grăbit coacerea merelor. ceea ce impune intensificarea culesului. Pentru ca aceste produse să ajungă la timp la destinație — în silozuri, piețe sau fabricile de conserve — este necesar să se organizeze mai bine culesul, lucrare la care să participe, pe lingă cooperatori,' și angajații diferitelor unități economice și instituții din comune, elevii, toți locuitorii satelor.Tot atît de urgentă este. în aceste zile, grăbirea insămințării griului, pentru a se pune astfel o temelie solidă viitoarei recolte. Faptul că au fost făcute pregătiri din vreme, pină ieri, 8 octombrie, au fost in- sămînțate 1 440 000 hectare cu griu — 62 la sută din suprafața destinată acestei culturi. în cooperativele agricole din județele Satu- Mare, Alba, Ilfov, Buzău, Ialomița, Mehedinți și Dîmbovița au fost insămințate cele mai mari suprafețe. Comandamentul central a apreciat că rezultatele puteau fi mai bune dacă în toate unitățile agricole, in toate județele s-ar fi acționat cu mai multă hotărîre în vederea respectării graficelor de lucru stabilite. După cum se știe, ministerul de resort a stabilit ca pină la 1 octombrie să se insămînțeze jumătate din suprafețele prevăzute a se cultiva cu griu. Or, și la această dată, intr-un șir de cooperative agricole, mai ales din județele Iași, Neamț, Brașov, Covasna, Harghita, Suceava, nu s-a respectat această prevedere, deși aveau teren pregătit. Comandamentul central a stabilit ca în fiecare unitate agricolă să se asigure îndeplinirea programelor zilnice,'lucrîndu-se din zori și pină seara tirziu la semănat, astfel incit această lucrare să se încheie pină la 12 octombrie in județele nordice și pină la 15 octombrie în sudul țării.Lucrările agricole de toamnă se desfășoară pe un front larg și se intensifică de la o zi la alta. Oricine merge la sate in aceste zile poate remarca preocuparea țărănimii cooperatiste, a lucrătorilor din I.A.S. și S.M.A. pentru strîngerea mai grabnică și fără pierderi a recoltei, pentru a încheia insămință- rile în timpul optim. Avînd în vedere suprafețele mari care mai sînt de recoltat și însămînțat, comandamentul centră! a recomandat ca, în continuare, organele și organizațiile de partid, comandamentele locale, conducerile unităților agricole să acționeze pentru buna organizare a muncii, pentru angajarea deplină a tuturor oamenilor muncii din agricultură, a tuturor locuitorilor de la sate la grăbirea lucrărilor din acest, sezon, folosindu-se cu maximum de randament fiecare zi, fiecare oră.
TRANSPORTUL CARTOFILOR

Cu deosebită grijă pentru prevenirea pierderilor

CONSTRUCȚIILE ZOOTEHNICE
este necesară o mai bună conlucrare între 

factorii de răspundere
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Dejun oferit 
de tovarășul 

Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa

Elena Ceaușescu 
în onoarea 
tovarășului 

Edward Gierek 
și a tovarășei

Stanislawa Gierek

Toasturile rostite

PRODUCTIVITATE SPORITAIn unitățile industriale prahovene, creșterea continuă a productivității muncii constituie o preocupare de prim ordin a colectivelor de muncitori, maiștri, ingineri, proiectanți, cercetători. în mai toate întreprinderile județului. încă de la începutul anului s-au elaborat programe — după o consultare cu colectivele — și s-au aplicat o serie de măsuri în ceea ce privește modernizarea tehnologiilor de fabricație existente, introducerea altora noi, reorganizarea flu-
CAPACITĂȚILE

MAI BINEColectivele de oameni ai muncii din unitățile industriale ale județului Caraș- Severin pun un deosebit accent. în întrecerea socialistă, pe mai buna folosire a capacităților de producție, în scopul îndeplinirii planului și angajamentelor. Pe această bază, în trei trimestre din acest an s-au realizat importante cantități suplimentare de produse mult solicitate de

xurilor de producție, ridicarea gradului de responsabilitate în folosirea integrală a timpului de lucru. Datorită acestor eforturi s-a reușit ca, în 9 luni ale anului, să se obțină un spor de productivitate a muncii, față de plan, de 2 356 lei pe fiecare angajat în parte, ceea ce a făcut posibil ca, pe aceleași suprafețe, cu aceleași utilaje. mașini și agregate, să se înregistreze un spor de producție industrială de peste 272 milioane lei. (Constantin Căprarul.
DE PRODUCȚIE 
FOLOSITEeconomia națională : 12 000 tone de fontă, 8 165 tone de oțel, circa 1 000 tone de cocs metalurgic, 95 megawați turbine hidraulice. 4 motoare diesel de tracțiune feroviară de 2100 CP. peste 300 metri cubi cherestea de rășinoase, 4 300 metri pătrați de plăci aglomerate din lemn, mobilă în valoare de circa 3 milioane lei și alte produse. (Nicolae Cătană).

CU ANGAJAMENTUL ANUAL 
DEPĂȘITProducția suplimentară realizată pină la finele celui de-al treilea trimestru de industria județului Maramureș se ridică la peste 240 milioane lei, fiind depășit de pe acum angajamentul asumat pe întregul an în întrecerea socialistă. Semnificativ este faptul că o mare parte din sporul de producție s-a obținut pe teama creșterii productivi

tății muncii. Dintre produsele mai importante realizate peste plan menționăm 133 tone utilai minier. 594 tone otel brut. 1 238 tone oțel aliat, 115 000 mc PAL. 1341 me cherestea de rășinoase, 3 182 mc bușteni rășinoase, piese de schimb auto în valoare de 13 milioane lei, confecții, medicamente ș.au (Gheorghe Susa).
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TRANSPORTUL CARTOFILORSă ai încredere în
pierderilorCu deosebită

de pe din ș.a.
grijă pentru prevenireade creație-și 

voința de a

propria capacitate 
să-ți dovedești 
o valorificaDupă cum se știe, in ultimii ani, la indicația conducerii partidului nostru, colectivele din numeroase unități industriale au depus eforturi perseverente pentru a asimila și fabrica in țară o gamă largă de produse, care să înlocuiască importul. Sarcini deosebite au revenit în acest sens sectorului de medicamente și coloranți. Realizările chimiștilor din unitățile respective au fost și sînt însă condiționate de rezultatele altor colective care le asigură materiile prime și intermediare, printre care un loc important îl ocupă combinatul din Făgăraș. Cu toată dorința fermă a colectivului combinatului de a onora cererile justificate ale unor întreprinderi de medicamente și coloranți, de a spori și îmbunătăți calitatea unor produse intermediare, la un moment dat chimiștii făgărășeni s-au văzut puși în situația de a nu putea satisface solicitările. Și aceasta pentru că cele două instalații de care dispunea combinatul, cu o vechime de peste 30 de ani, aveau o u- zură fizică și morală care nu permitea nici sporirea producției, nici îmbunătățirea calității produselor. Se părea, deci, că singura alternativă era importul unor instalații noi.— Ne-a frămîntat mult această problemă, ne mărturisește ing. N. Flo- rescu, șeful secției nr. 3. Era încă un moment decisiv în activitatea noastră, cind cutezanța de a face încă un salt calitativ a fost pusă din nou la încercare. La început, nu vedeam o rezolvare fericită, părerile erau împărțite : apelăm sau nu la import ? Apoi, într-o discuție la amănunt cu inginerii Romulus Dan și Dimitrie Loncer, ne-am

spus : „Ce ar fi să încercăm să realizăm noi, aici, două instalații cu O capacitate sporită, care să asigure, în același timp, o calitate superioară produselor solicitate de industria de medicamente și coloranți ?“ Experiența colectivului nostru din ultima vreme, experiență care-șl are izvorul în ho- tărîrea de a revoluționa tehnologiile „clasice", a demonstrat că putem realiza instalații noi și moderniza pe cele existente.

moși — fără a face... paradă, a se lăuda, a cere „dispensă" de la îndeplinirea sarcinilor curente de producție — au realizat nu două instalații oarecare, ci două instalații care au la bază o concepție constructivă și tehnologică îndrăzneață, in cea mai mare parte originală.— în forma lor inițială. instalațiile mai există ; ca nu știu cum o saltul calitativ ’ reprezintă noile
vechi nu urmare, să intuiți pe care-1 instala-

Chimiștil din Făgăraș 
au realizat prin forțe proprii 

două instalații 
de înalt randament

Acesta a fost, de fapt, semnalul luptei cu vechiul. A urmat o săptă- mînă de frămîntări, de studii și cercetări concretizate în cîteva idei și soluții îndrăznețe, cu caracter original. Cind le-au prezentat directorului general al combinatului, ing. Teodor Șuteu, acesta le-a răspuns simplu, dar cu convingere : „Sînt bune, mergeți înainte. Puteți conta pe sprijinul consiliului oamenilor muncii, al întregului colectiv".— De fapt, ne spunea ing. T. Șuteu, am fost pur și simplu impresionat de soluțiile și logica ideilor întregului proiect, din primul moment, aceea, le-am sprijin în materializarea proiectului.Realizarea instalațiilor nu s-a desfășurat fără greutăți. Nu vom insista asupra lor, deoarece pînă la urmă au fost învinse. Ceea ce se cuvine reținut este că acești oameni ini-

încă De în mod firesc, acordat întregul

ții, ne-a spus ing. Flores- cu. Fotografierea lor imaginară ne-ar aduce în față acest tablou : în imaginea care ar reprezenta instalațiile vechi ați putea vedea 10 utilaje mari, cu o rețea exagerată de conducte și legături, iar in imaginea a doua — doar cinci utilaje liliputane, cu un volum care atinge doar un sfert din primele.într-adevăr, este vorba de saltul de la cantitate la calitate, expresie elocventă a capacității creatoare a specialiștilor noștri in cincinalul revoluției tehnico-științifice. Dar imaginile sugerate nu spun — la prima vedere — mare lucru, dacă n-am sublinia și alte elemente, și anume : cu toate dimensiunile mult reduse ale noilor instalații, ele asigură o producție și o productivitate duble. La aceasta mai trebuie adăugat încă un fapt : calitatea produselor s-a îmbunătățit în așa măsură

incit combinatul le-a oferit și la export. Trebuie relevată, de asemenea, automatizarea procesului tehnologic, care este prezentă în totalitate, schim- bind într-o măsură considerabilă și condițiile de muncă.Cît privește valoarea lucrării executate din fondurile de tehnică nouă, aceasta este . redusă. Cheltuielile se recuperează intr-un an. Acest fapt a fost posibil, pe de o parte prin soluțiile optime alese, iar pe de altă parte prin acea că utilajele, ca și intreaga lucrare, s-au realizat cu forțe proprii. Firesc, concepția originală, atit de valoroasă, trebuia fructificată pină la capăt !Meritul realizării acestor două instalații revine atit celor trei cadre inginerești, ale căror nume le-am amintit, cît și celor care au transpus în practică soluțiile și ideile a- cestora. cum ar fi formațiile de lucru conduse de maiștrii Gheorghe Bălan, Ion Boantă, Ilie Armea- nu, Alexandru Palfi, sau lăcătușii Aurel Stoica, Horst Singer, sudorul Vi- chente Dragoș, operatorii Nicolae Daramus. Nicolae Cotea, Aurel Socol ții din secția trei Întreg combinatul.Construirea celor noi instalații fără îndoială, un nou test de competență și maturitate al colectivului Combinatului chimic din Făgăraș, o nouă dovadă că acest harnic colectiv, încrezător în forțele proprii, transpune cu hotă- rire în viață sarcinile stabilite de conducerea partidului nostru în domeniul fructificării creației teh- nico-științifice originale.

Noi magazine 
în satele vîlcene

și al- și dindouă constituie, un

Nicolae MOCANU
corespondentul „Scînteli'

Rețeaua comercială din sectorul cooperației de consum vil- cene se află intr-un. amplu proces de extindere și diversificare. De Ia o săptămînă la alta crește nurhărul inaugurărilor de magazine, complexe comerciale, unități de alimentație publică și secții de prestări servicii.— La sfirșitul acestei luni — ne spune ■ tovarășul Nicolae Duca, directorul comercial al IJECOOP Vîlcea — pentru cetățenii din comuna Malaia, ca și pentru constructorii hidrocentralelor de pe Lotru-aval, care domiciliază in această localitate va fi dat în folosință un mare complex comercial, care va funcționa pe principiul supermagazinelor. Acestuia i se vor adăuga un magazin universal. un restaurant, precum și a- teliere de croitorie, cizmărie etc., construite în comuna Stroiești. La rindul lor. cetățenii din comuna Zătreni vor avea in cu- rind la dispoziție un mare corn- . plex profilat pe prestări servicii : reparații radio-TV, re de tricotaje, croitorie, chinărie, cizmărie.Zestrea edilitară a Rădăcinești, Bădeni, l Ciorăști, Bumbuiești. Oteșani și a multor altora s-a îmbogățit cu noi magazine universale construite în cea mai mare parte prin contribuția și munca volun- tar-patriotică a sătenilor. Prin construirea noilor obiective, suprafața comercială din rețeaua cooperației de consum a județului Vîlcea a crescut numai în aoest an cu peste 12 000 metri pătrați. (Ion Stanciu).

atelie- maro-gatelorPietrari,

In aceste zile, un mare număr do oameni ai muncii din agricultura județului Covasna sint mobilizați la recoltarea și transportarea cartofilor. La Tirgu-Secuiesc, Sinzieni, Covasna, Brateș, în multe alte localități, sute de cooperatori și lucrători din I.A.S., elevi, alți locuitori de la sate, răspunzînd chemării Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., depun eforturi stăruitoare pentru stringerea cit mai rapidă și fără pierderi a recoltei. ~ măsurilor . luate, agricole rartofii de pe circa 58 prafața cultivată, pe 68 la sută din tent, cartofii sînt pediați spre diferiți beneficiari.Drumul cartofilor din cimp spro beneficiari este uneori îngreunat însă de Obstacole determinate, în principal, de deficiențe în organizarea muncii. La cooperativa agricolă Boroșneu- Mare, de pildă, unele cantități de cartofi au rămas pe cimp chiar mai mult de o săptămînă. Stînd în bătaia razelor de soare, tuberculii se înverzesc și nu mai sînt buni pentru consum. De neînțeles este însă că nici după acest interval de timp cartofii nu sînt aduși sortați la centrul cum arată conținutui uneia din mașinile sosite din cimp : 77.5 lasută cartofi categoria I, 13.6 la sută categoria a Il-a, 3 la sută cartofi bolnavi, 5,6 la sută cartofi loviți mecanic. „Și nu am calculat cartofii înverziți, care reprezintă circa 10 la sută din cantitatea totală" — adaugă tov. Ștefan Ioș, șeful centrului de legume și fructe. Peste 200 tone de cartofi recoltați stau pe cimp și la ferma Leț, din cadrul I.A.S. Ozun. „întîmpinăm multe greutăți din cauza numărului insuficient de mijloace de transport, ne-a spus tov. Iosif Vorgo, șeful fermei. Am solicitat de la I.T.A. Sfîntu-Gheorghe cite 6 mașini zilnic, dar nu primim decit

Ca urmare ă cooperativele fost strînși sută din su-în au la iar în I.A.S. — deterenuri. Concomi- însilozați sau ex-

de legume și fructe. Iată

una-două". De asemenea, sute tone de cartofi stau în grămezi cimp la cooperativele agricole Zagon, SIntionlunca. Martineni „Transportul reprezintă intr-adevăr o problemă, ne-a spus tov. La- dislau Nemet, directorul direcției a- gricole. în unele zile au rămas pe cimp circa 6 000 tone de cartofi recoltați". Iată de ce în fiecare unitate trebuie să se ia măsuri pentru folosirea mai bună a mijloacelor de transport.Nici sortarea cartofilor nu decurge
Raid în județul 

Covasna
cum trebuie. Am trecut prin 8 centre de preluare a cartofilor : Brateș, Boroșneu-Mare și Moacșa. Peste tot tuberculii soseau din cimp nesortați. în același mijloc de transport erau atit cartofi mari, cît și mici. Din această cauză, încadrarea lor într-o categorie sau alta se face destul de greu, au loc multe discuții cu delegații unităților beneficiare. „Cartofii totuși se sortează, a ținut să ne precizeze tov. Gheorghe Beder, primarul comunei Brateș. Dar nu toate echipele muncesc Ia fel de conștiincios și atunci cind se încarcă mijloacele de transport cartofii sortați bine se amestecă cu cei sortați de mîntuială".Cartofii se amestecă și la centrele de preluare. De la cooperativa agricolă Moacșa, de exemplu, tuberculii soseau sortați. Dar la centrul de preluare din aceeași localitate erau a- mestecați cu cei nesortați, proveniți de la cooperativele agricole Reci, Dalnic sau I.A.S. Catalina. La centrul, de preluare din Brateș, circa 40 tone de cartofi stăteau pe rampă de

peste două săptămînl fi încet, Încet șe deprediau.în cursul raidului nostru am urmărit și un alt aspect : cum sînt !n- cărcați cartofii în vagoane și ex- pediați spre beneficiari. Din păcate, nu peste tot merg bine lucrurile. La centrul de preluare Boroșneu-Mare vagoanele nu puteau fi încărcate deoarece tractorul cu Încărcător frontal fusese trimis la Brateș. Dar aici nu putea fi folosit, deoarece probele urmau să fie analizate a doua Zi. Spre sfîrșitul zilei, același Încărcător l-am putut vedea la Moacșa. „Nici acum nu pot lucra, deoarece vagoanele care trebuie încărcate cu cartofi sînt ocupate cu borhot, ne-a spus tractoristul Ianoș Lenart. Toată ziua am încărcat numai un vagon de Sil tone".Normal ar fi ca, după ce au fost Încărcate, vagoanele cu cartofi să fie expediate neîntirziat spre beneficiari. Dar, după 4 zile, 6 containere încărcate la Sinzieni stăteau încă in gara Sfîntu-Gheorghe. Aici, în mod surprinzător, cartofii erau descărcați din containere ! De ce ? „Au fost supraîncărcate" — ne spune tov. Gheorghe Nedelcu, șeful centrului de preluare a cartofilor.Dintr-o convorbire avută ieri eu directorul direcției agricole județene am reținut că, în ultimele zile, s-au luat o serie de măsuri pentru intensificarea recoltării cartofilor șl organizarea mai bună a transportului. Astfel, au fost înființate încă trei centre de preluare a cartofilor, s-a suplimentat numărul mijloacelor de transport și s-a redus timpul de staționare al acestora. Ca urmare, cantitatea de cartofi recoltată și netransportată din cimp s-a redus la circa 2 800 tone. Aceasta dovedește că recoltarea, sortarea, transportul și livrarea cartofilor se pot desfășura in condiții mai bune.
Ion TEODOR

CONSTRUCȚIILE ZOOTEHNICE
Pentru recuperarea restanțelor în județul Argeș este necesară o mai

bună conlucrare între factorii de răspundere y

INTRE 16 Șl 25 OCTOMBRIE
A APĂRUT

Tîrgul internațional București „REVISTA ECONOMICĂ"
• ȚĂRI Șl FIRME PARTICIPANTE LA EDIȚIA A IV-A 

A TÎRGULUI ® NOUTĂȚI TEHNICE • STADIUL 
PREGĂTIRILORîntre 16 șl 25 octombrie va avea loc a patra ediție a Tirgului internațional București.— Ce participare internă și internațională se anunță ?— In afară de România — ne spune ing. FLORIN PÂTRANOIU, director adjunct al întreprinderii de tirguri și expoziții din București — la ediția din acest an a T.I.B. vor lua parte firme din 23 de țări. Vor participa in mod oficial, cu pavilioane naționale, 20 de țări — și anume: Anglia, Austria, Belgia, Bulgaria, Columbia (pentru prima dată). Cehoslovacia, Danemarca, Elveția. R.D. Germană, R.F. Germania, Italia, Iugoslavia, Israel, Japonia, Olanda, Polonia, Spania (tot pentru prima dată), Statele Unite ale Americii, Ungaria, U.R.S.S. Cu firme individuale și colective vor fi prezente, de asemenea, Franța. Suedia și Lichtenstein. în total, la T.I.B. vor expune produsele lor circa 1000 de firme. O asemenea participare la ediția din 1976 a tirgului ilustrează cu pregnanță politica partidului și statului nostru, voința României socialiste de amplificare a relațiilor economice reciproc avantajoase cu celelalte state, in interesul dezvoltării multilaterale a țării, al cauzei cooperării între toate popoarele. Totodată, aceasta relevă succesul de care se bucură pe plan internațional a- ceastă manifestare economică, prilejuind afirmarea. încă o dată, a capacității în continuă creștere a industriei noastre socialiste moderne, de a participa activ la circuitul mondial de valori materiale.— Ce suprafață expozițională va cuprinde T.I.B. ’76 ?— în total, este vorba de o suprafață expozițională de 76 000 m.p., in 30 de pavilioane și pe platformele în aer liber din cadrul complexului. Cea mai mare suprafață revine, în mod firesc, întreprinderilor de comerț exterior din România, ca țară gazdă : 7000 m.p. în spații închise și 16 000 m.p. pe platforme. Celorlalte țări participante li s-au pus la dispoziție 53 000 m.p. de suprafață expozițională. din care 45 900 m.p. în pavilioane.— Pe scurt. în ce se concretizează profilul de exponate al tirgului ?— Ca și la edițiile precedente, exponatele de Ia ediția ’76 a T.I.B. accentuează prezența produselor de înalt nivel tehnic și calitativ din ramurile de vîrf ale progresului teh- nico-științific contemporan. Din România iau un număr de 18 întreprinderi merț exterior și societatea „Reșița-Renck", care expun 1 200 de produse.Pavilionul central A. SubOupolă din sticlă și beton a

pavilion expun întreprinderi de comerț exterior românești. Ca ghid in aCest univers al tehnicii îl avem pe ing. CONSTANTIN NEAMȚU, din Ministerul Industriei Construcțiilor de Mașini.— Produsele construcției noastre de mașini dețin ponderea epa mai mare în cadrul exponatelor românești, ele fiind prezentate pe citea 20 000 mp. Noutăți? Marea majoritate sînt noutăți, produse de Ufl nivel tehnic șl calitativ înalt.— Vă rugăm șă numiți citeva dintre ele...— La „Mecanoexportimport" : excavatorul hidraulic pe șenile de 1.2 m.C. și excavatorul hidraulic pe pneuri, de 0,8 m.c. ; la „Autodacia" : microbuzul TV 12 combi, „Dacia- 1300" în noi variante ; la „Mașinex- portimport" : strungul frontor SF 280-1 mono și bisanie, mașina de frezat longitudinal cu portal, centrul de strunjire orizontală cu comandă numerică de conturare C.S.A. 63 N.C.C. ; la „Electronum" : calculatorul de mare capacitate „Feljx" C 512 și centrala telefonică cu 100 de linii; la „Electroexportimport" : matoare de măsură CITI, CITO și CIRSO ;

BLINSKI, director tehnic, coordona montarea mașinilor-unelte sosite.— Prezentăm In premieră la T.I.B. ’76 presa de debitare și matri- țare dotată cu un sistem electronic de protecție, mașina de prelucrat metale prin electroeroziune, mașina de șlefuit prin abraziune și altele. Am venit cu numeroase noutăți, pentru că știm că la T.I.B., de la o ediție Ia alta, cresc exigențele partenerilor de comerț exterior, tîrgul internațional din frumoasa dv. capitală fiind una din cele mai prestigioase manifestări de acest fel.Cu prilejul ediției din 1976 a tîr- gului, la București, pe pămîntul ospitalier al României socialiste, toți, expozanții și vizitatorii străini, specialiștii și oamenii/de afaceri vor a- vea din nou dovada dorinței ferme a țării noastre de a contribui la intensificarea colaborării economice internaționale, in interesul reciproc, al cauzei progresului și păcii.
Petre NEDELCU 
Dan CONSTANTIN

nr. 40 din 8 octombrie 1976Din sumarul revistei reținem editorialul intitulat „Educația revoluționară pe trepte superioare", ancheta „Cercetarea științifică și proiectarea tehnologică — pirghii ale accelerării dezvoltării", articolele „Pentru sporirea eficienței : noi valențe ale colaborării proiectant-constructor", ,,«Service»-ul, factor al competitivității exportului" și „Controlul financiar în contextul perfecționării controlului obștesc".în sprijinul celor ce studiază în învățămintul politico-ideologic de partid, revista publică consultația intitulată „Dezvoltarea economico- socială a țării — proces unitar, condus de partid".Revista cuprinde, de asemenea, o- bișnuitele sale rubrici : Conducere- organizare, Teorii-ideî, Economie mondială.

Unitățile agricole din județul Argeș au de realizat în acest an, potrivit planului , de stat, un volum important de construcții zootehnice necesare . creșterii animalelor și păsărilor. Printre altele, se vor realiza 32 de grajduri moderne, un număr însemnat de complexe zootehnice și se vor extinde și meca- niza multe din fermele existente, ceea ce va constitui o bază temeinică pentru dezvoltarea zootehniei arge- șene. înfăptuirea volumului măre de investiții din acest an a constituit obiectul mai multor analize, atit pe șantiere, cît și la comitetul județean de partid.Din ultima analiză întreprinsă recent de comitetul județean de partid rezultă că in opt luni planul de construcții zootehnice nu a fost îndeplinit, înregistrindu-se o serioasă rămi- nere în urmă, situație care nu s-a imbunătățit nici in septembrie. Desigur, volumul mare de investiții a impus și necesită o zare țiuni rarealor. Acolo unde s-au făcut din timp toate pregătirile și s-a pornit hotărit la muncă, fără ezitări, lucrările de construcții se desfășoară conform graficelor sau chiar in avans. Așa stau lucrurile lâ ferma de găini ouă- toare de la Merișani, care urmează să fie pusă in funcțiune anul viitor. Printr-o temeinică organizare a muncii și achiziționarea din timp a tuturor materialelor și a utilajelor, sint asigurate toate condițiile ca noua capacitate să fie dată în producție în devans, chiar în luna decembrie a acestui an.Dar, așa cum se desprinde din practică, lipsa de organizare și preocupare este înlocuită, în diferite locuri, de justificări care, chiar presupunin- du-se că au 0 bază reală, nu pot

a muncii temeinice utilajelor
temeinică organi- pe șantiere, ac- pentru procu- și a materiale-

ține de adăpost animalelor, mal ales in perioada anotimpului friguros care se apropie. La Complexul de îngrășate a taurinelor Izvora există o nereailzare a investițiilor în valoare de 1,2 milioane lei. Argumentul Trustului de construcții Argeș constă in lipsa de prefabricate din beton. După o analiză la fața locului, g-a stabilit că se poate extinde șantierul de prefabricate și recupera o parte din in- tîrzieri. De ce nu s-a făcut acest lucru la timp ? Aceeași situație există și pe șantierul complexului de vaci, tot de la Izvoru. Și aici, Cu toate că lucrările au început in devans, nu se va putea respecta termenul de dare în funcțiune prevăzut pentru anul acesta, dacă nu va fi organizată mai bine munca pe șantierul de prefabricate.Complexul de îngrășat taurine de la Davidești a avut termen de începere â construcției în trimestrul III a.c. Pînă la această dată se înregistrează o restanță la lucrări în valoare de 340 000 lei. Aici, cauza este de altă natură. Constructorul a tărăgănat începerea lucrărilor invo- cind motivul că nu are utilitățile necesare — apa și energia electrică — deși acestea sînt asigurate de ferma zootehnică a cooperativei agricole din vecinătate. La Complexul de în- grășare a taurinelor din Aninoasa, lucrările de construcție trebuiau să înceapă în trimestrul II a.c. Dar nu au fost „atacate" la timp. Cauza in- tirzierii : schimbarea amplasamentului, întrucît la amplasarea inițială a lipsit sursa de apă. Ce a gîndit proiectantul, nu putem ști. Ceea ce cunoaștem este faptul că această schimbare s-a soldat cu nerealizarea unui volum de investiții in valoare de 730 000 lei. Acum se preconizează ca, prin eforturile comune ale constructorului și ale beneficiarului, o mare

parte din intîrzieri să fie recuperate pînă la finele acestui an. Construcția Complexului de, pui de carne și găini ouătoare de la Schitu Golești este rămasă serios în urmă. Și aici, pe lingă lipsa de prefabricate, lucrările au fost începute cu mare întîrziere din cauză că nu au fost asigurate apa și energia electrică. Pe alte șantiere de construcții zootehnice din județul Argeș se semnalează aceleași lipsuri, neglijențe sau tărăgănări în stabilirea amplasamentelor, în asigurarea surselor de apă șl enărgie electrică, aprovizionarea cu materiale, îndeosebi prefabricate din beton, utilaje, în Întocmirea documentațiilor, ceea ce a Influențat nefavorabil ritmul lucrărilor de construcții.Din analiza făcută de comitetul județean de partid s-a desprins concluzia certă că multe din aceste neajunsuri și greutăți puteau fi evitate dacă toate organele care participă la înfăptuirea acestor importante obiective economice acționau mai hotărit și acordau acestor lucrări importanța cuvenită. Cert este faptul că in urma analizei efectuate s-au inițiat o seamă de acțiuni și măsuri pentru pu- herea în valoare a resurselor locale, care, folosite cu mai mult spirit gospodăresc. vor putea duce la recuperarea întîrzierilor. Printre altele, s-a stabilit ca beneficiarul, direcția generală agricolă, zeze decadal, împreună cu torii, stadiul lucrărilor deții Și să stabilească la fața locului, pe șantiere, noi măsuri și acțiuni in scopul urgentării lucrărilor de construcții. Iarna se apropie și trebuie folosite toate forțele și mijloacele pentru accelerarea ritmului de execuție a lucrărilor pe șantierele rămasa în urmă.

respectiv . să anali- construc- construc-

Flore» CEAUȘESCU

precedente,
contemporan.parte la T.I.B. '76 de co- mixtă circauriașa acestui

transf ordin tipurile Ia „In- dustrialexportimport" : instalația de foraj seismic FSi TS, instalația de foraj de carieră FC 60, instalația de forat puțuri de apă FA 32 ș.a....în pavilionul Uniunii Sovietice discutăm cu A. M. SVIRIDOV, directorul pavilionului, care a îndeplinit aceeași funcție și la TIBCO din luna mai a.c.— Sîntem foarte sprijinul acordat români, de modul cum „Romtrans". Nu sută din exponate au și sosit la tirg. Dintre produsele prezentate, 75—80 Ia sută sînt noi, fiind expuse pentru prima dată în capitala României socialiste.Vizităm expoziția. Se remarcă prin performanțe superioare și estetică industrială gama de mășini-unelte pentru prelucrarea metalului, din care se distinge strungul P 32 — 3 M, de 27 de tone, de prelucrare a pieselor gigant pentru turbine.Unul din principalii participant străini la T.I.B. ’76 este R. F. Germania.— Fiecare ediție a Tirgului internațional de la București — ne-a relatat D.W. KRUMBIEGEL. directorul expoziției Comunității de firme din R.F. Germania — s-a bucurat de interesul a numeroase firme din țara noastră, de a conlucra cu partenerii din România, aceasta inscriindu-se în relațiile mereu ascendente de colaborare și cooperare economică.La pavilionul Poloniei, JERZY

mulțumiți de de organizatorii a muncit intimplător, 99 la

La întreprinderea „Feroemail" din Ploiești
Preocupări pentru calificarea cadrelor

întreprinderea textilă „Ardeleana" din Satu-Mare

PIESEDespre hărnicia textiliștilor de la întreprinderea textilă „Ar- deleaha" din Satu-Mare vorbesc convingător succesele statornice în depășirea indicatorilor de plan. Bunăoară, pe 9 luni din acest an s-a realizat suplimentar o producție globală de peste 15 milioane lei. Mai puțin cunoscută, dar nu mai puțin importantă, strîns legată de succesele menționate, este activitatea ce se desfășoară aici pentru realizarea, prin forțe proprii, a unui volum cit mai mare de piese de schimb necesare menținerii in perfectă stare de funcționare a mașinilor și utilajelor. Iată .ce ne-a declarat referitor la această acțiune directorul întreprinderii, inginerul Alexandru Mic :— Colectivul atelierului mecanic. condus de maistrul Gheorghe Potroviță, a reușit, in numai 8 luni ale anului, performanța de a depăși substanțial planul de peste 2 milioane lei anual la piese de schimb, redu- cîndu-se astfel cu 90 la sută volumul pieselor importate.— Cum anume ?— S-a făcut „inventarul" subanSamblelor care nu pot fi

DE SCHIMB PRIN AUTOUTILARE

asimilate de către noi și s-a trecut apoi la înlocuirea unor sisteme de acționare electromagnetice din unele mașini importate cu ani in urmă cu sisteme de acționare mecanice, realizate de noi. care, prin caracteristicile lor tehnico-funcționale, sa
tisfac in aceeași măsură cerințele producției.în atelier au mai fost realizate o serie de utilaje care au contribuit la eliminarea unor locuri înguste de producție în procesul tehnologic de preparâ- ție-țesătorie. (O. Grumeza).

întreprinderea „Feroemail" Ploiești — ca urmare a urtei cerințe tot mai mari de muncitori' calificați in meseriile de turnă- tori-forniâtori și de lăcătuși mecanici, care să minuiască CU pricepere utilajele moderne cu care au fost dotate secțiile și atelierele — a devenit, practic, o școală de pregătire profesională a tineretului. în ultimii ani s-au organizat în unitate cursuri de calificare de gradul I și II, unde, după orele de producție, se pregătesc in diferite meserii peste 120 de muncitori. Inginerul Florin GroșesCu, de la serviciul organizarea producției și a muncii, ne dă amănunte in acest sens : ..Avem doUă clase de turnători-formatori și una de lăcătuși. Elevii noștri, in majoritate tineri veniți de la țară ca muncitori necalificați, capătă aici 0 instruire temeinică, teoretică și practică, pentru â deveni cadre de bază în producție. Cursurile de tehnologia meseriei. desen tehnic, matematici și fizică industrială. ergonomie sint predate de cei mai buni ingineri și specialiști ai unității ;

In activitatea practică, maiștrii și șefii secțiilor se preocupă cu grijă de însușirea meseriei. Absolvenți ca Marin Munteanu, Constantin Cioc, Gheorghe Silvestru. Ion Stan, Ion Necula, și mulți alții dovedesc buna pregătire prin rezultatele lor la locul de muncă, prin locul fruntaș pe care-1 dețin in întrecerea socialistă. Anul acesta, la 1 noiembrie, încă o promoție de peste 100 de turnători-formatori și lăcătuși vor primi diplome de muncitori calificați in unitatea noastră".Aceeași atenție se acordă la „Feroemail" Ploiești perfecționării cunoașterii meseriei de către toți angajații, precum și de către maiștri și tehnicieni. „Toată această activitate perseverentă de pregătire profesională. ne-a spus directorul unității, inginerul Dumitru Enache, este pentru noi obligatorie, ca urmare a introducerii pe scară largă a tehnologiilor moderne de lucru. Or, acest Continuu efort ne permite să ținem pasul cu tehnica, Să ne realizăm exemplar planul". (Constantin Căprarul.
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VIZITA DE PRIETENIE A TOVARĂȘULUI EDWARD GIEREK
Dejun oferit de tovarășul Nicolae Ceaușescu

și tovarășa Elena Ceaușescu
în onoarea tovarășului Edward Gierek

și a tovarășei Stanislawa GierekTovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, și tovarășa Elena Ceaușescu au oferit, vineri, la Sinaia, un dejun în onoarea primului secretar al Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Unit Polonez, to-
varășul Edward Gierek, și a soției sale, tovarășa Stanislawa Gierek.Din partea română au luat parte tovarășii Manea Mănescu, Emil Bobu, cu soțiile, Janos Fazekas, Ion Ioniță, Ilie Verdeț, Ștefan Andrei, Vasile Patilineț, Ion Ursu. Angelo Micules- cu, Mihail Florescu, loan Avram.

Din partea poloneză au fost pre- zenți tovarășii Ryszard Frelek. Jerzy Waszczuk, Wladyslaw Wojtasik, cu soția.în timpul dejunului, desfășurat în- tr-o atmosferă de caldă prietenie, tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășul Edward Gierek s-au întreținut
cordial, continuînd dialogul consacrat dezvoltării și tre cele două tene.în cadrul _ .... ._________Nicolae Ceaușescu și tovarășul Edward Gierek au rostit toasturi.

adîncirii relațiilor din- țări socialiste și prie-dejunului, tovarășul

Toastul tovarășului
Nicolae CeaușescuDragă tovarășe Gierek, Stimată tovarășă Gierek, Dragi tovarăși,Doresc să exprim satisfacția partidului nostru pentru cursul ascendent al relațiilor dintre Partidul Comunist Român și Partidul Muncitoresc Unit Polonez, dintre popoarele noastre, pentru dezvoltarea continuă a colaborării economice, tehnico-științifice si în alte domenii de activitate.încă o dată aș vrea să salut pe tovarășul Gierek și pe tovarășa Gierek, pe ceilalți tovarăși polonezi și să exprito convingerea că vizita de prietenie pe care o fac acum în România va contribui Ia dezvoltarea într-un ritm mult mai intens a relațiilor noastre în toate domeniile de activitate.Am făcut astăzi un schimb de păreri cu privire la relațiile bilaterale și am constatat cu multă satisfacție rezultatele bune de pină acum, perspectivele de dezvoltare a lor în acest cincinal, precum și existența unor noi posibilități de cooperare în producție în diferite domenii de activitate. Urmează ca guvernele celor două țări, ministerele respective să acționeze pentru a concretiza și a realiza în viață aceste posibilități.Am schimbat păreri și ne-am Informat reciproc despre preocupările și despre rezultatele pe care țările noastre le obțin în construcția socialistă. Aș dori să exprim bucuria noastră pentru rezultatele pe care poporul prieten polonez le obține în dezvoltarea sa econo- mico-socială, în construcția socialistă sub conducerea Partidului Muncitoresc Unit Polonez. Ca prieteni, dorim să urăm noi și tot mai mari succese în înfăptuirea programului de dezvoltare a Poloniei socialiste.Așa cum este și nea împrejurări, schimb de păreriprobleme internaționale, ale mișcării comuniste și muncitorești. Am constatat cu satisfacție că asupra celor mai’ multe probleme — aș putea spune asupra celor fundamentale — există o identitate de păreri sau puncte de vedere foarte apropiate. Sîntem animați de dorința de a contribui la dezvoltarea colaborării dintre țările socialiste, dintre forțele progresiste și antiimperialiste de pretutindeni și dorim să realizăm pași noi pe drumul destinderii, în înfăptuirea securității și cooperării în Europa.Partidul Comunist Român și po-

firesc în aseme- am făcut un și asupra unor

porul român sînt hotărîte să facă totul pentru a-și aduce contribuția la dezvoltarea acestei colaborări, la realizarea unei politici de securitate și pace în Europa, la soluționarea problemelor multiple cu care se confruntă omenirea. Mă refer la lichidarea subdezvoltării și făurirea noii ordini economice internaționale, la necesitatea democratizării relațiilor internaționale, a participării tuturor statelor, indiferent de mărimea lor sau de orînduirea socială, la soluționarea problemelor care preocupă omenirea.Sîntem preocupați, de asemenea, de a se obține pași concreți pe calea dezarmării și, în primul rînd, a dezarmării nucleare. Avem convingerea că stă în puterea forțelor progresiste, a popoarelor ca, acțio- nînd în spirit de solidaritate, și colaborare, să soluționeze aceste probleme și să asigure o pace trainică pe planeta noastră.Acționăm continuu pentru dezvoltarea relațiilor cu toate partidele comuniste și muncitorești, cu partidele socialiste și social-de- mocrate, cu mișcările de eliberare, cu alte partide democratice și forțe progresiste în realizarea unei lumi mai drepte și mai bune, pentru crearea condițiilor ca fiecare popor să-și poată concentra eforturile în direcția dezvoltării economico-so- ciale, a bunăstării și fericirii.Este evident că se cer încă eforturi susținute pentru a soluționa problemele complexe ale vieții internaționale. Eu aș dori să exprim convingerea că partidele și popoarele noastre vor întări conlucrarea lor și pe plan internațional, că a- ceastă colaborare — atît bilaterală, cît și pe plan internațional — corespunde pe deplin intereselor popoarelor noastre, precum și intereselor țărilor socialiste, ale socialismului, servește cauza păcii și cooperării internaționale.Doresc să exprim încă o dată convingerea că vizita tovarășului Gierek va marca un moment nou în relațiile dintre partidele și țările noastre.Doresc să ridic acest pahar pentru o colaborare tot mai trainică între partidele și popoarele noastre ;— urez poporului prieten polonez multă prosperitate și fericire !— în sănătatea tovarășului Gierek, a tovarășei Gierek ;— în sănătatea celorlalți tovarăși polonezi ;— pentru pace și colaborare internațională !
Convorbiri oficiale

(Urmare din pag. I)final al Conferinței general-euro- pene, pentru înfăptuirea unei securități trainice, a unui climat de destindere, cooperare și înțelegere pe continentul nostru și în lume. 
A fost reafirmată voința Partidului Comunist Român și Partidului Muncitoresc Unit Polonez, a României și Poloniei de a-și aduce și în» continuare contribuția la întărirea

a la Și
unității țărilor socialiste, a partidelor comuniste și muncitorești, tuturor forțelor antiimperialiste, realizarea aspirațiilor de pace progres social ale popoarelor.Convorbirile s-au desfășurat în- tr-o atmosferă de caldă prietenie și stimă reciprocă, în spiritul raporturilor frățești statornicite între țările, partidele și popoarele noastre.

Toastul tovarășului
Edward Gierektovarășe Ceaușescu, tovarășă Ceaușescu, prieteni români,Dragă Dragă DragiAș dori, folosindu-mă de acestprilej, să mulțumesc în mod cordial, în numele soției mele, in numele prietenilor mei, al meu personal pentru mărturiile de prietenie dovedite nouă ieri, astăzi, în tot timpul contactelor pe care le-am avut cu dumneavoastră. Prietenia spontană cu care am fost primiți aici noi, polonezii, o considerăm ca o expresie a sentimentelor pe care le nutriți față de poporul nostru, față de 35 de milioane de poloneze și polonezi, care cu atenție și simpatie privesc la activitatea dumneavoastră. Vă dorim sincer realizarea obiectivelor nobile pe care dumneavoastră vi le-ați propus.Istoria ambelor noastre popoare nu a fost ușoară, dar nu despre aceasta vreau să vorbesc. “ îmi permiteți însă pentru o poate voi aduce în amintire 1939, cînd, în urma invaziei riște asupra Poloniei, o parte dintre polonezi, cît și o parte dintre forțele militare și-au găsit ocrotire în România. Mulți dintre acești oameni trăiesc și-și amintesc de simpatia cu care au fost înconjurați în momentele acelea grele perftru ei. Știm că poporul român a nutrit întotdeauna simpatie față de poporul polonez. în perioada postbelică, această simpatie și prietenie cunoscută din trecut s-a întărit și a devenit o prietenie popoarelor care edifică mul, care își construiesc, condiții, viitorul lor.Noi, în Polonia, sîntem de ceea ce faceți dumneavoastră și vă dorim rezultate și mai bune în tot ceea ce întreprindeți. Noi, polonezii, avem, la rîndul nostru, dorința de a folosi această șansă istorică. Ne străduim să transformăm țara noastră într-o țară a progresului și bunei stări, ne străduim ca lozinca-chemare, pe care partidul nostru o susține, oameni, pentru rezultate și mai crete.Nu este cazul se mîndrește Polonia, cient să spun că sîntem o țară care ocupă locul 10 în lume din punct de vedere al producției industriale. Am încrederea că atît talentul și hărnicia poporului nostru, cît și rezervele materiale de care poporul nostru dispune ne permit să nutrim speranța că țelurile nobile pe care ni le-am propus vor fi realizate.Astăzi, așa cum a spus tovarășul Ceaușescu, am făcut o trecere în revistă a relațiilor bilaterale dintre țările noastre și am văzut că acestea sînt bune. însă, așa cum facem noi, comuniștii, nu spunem că am realizat totul și că nu vom putea face în continuare și mai bine. Am prezentat o serie întreagă de probleme care am dori să fie realizate ; noi vă respectăm, vă tratăm ca un partener serios. Dumneavoastră aveți multe lucruri pentru a ne oferi. Și noi avem multe lucruri interesante care, după părerea mea, pot fi utile României. Sîntem țări cu economii complementare. Am avut în legătură cu aceasta, împreună cu tovarășul Ceaușescu, un schimb de păreri ; această complementaritate trebuie și mai bine folosită pentru acce-

to- în- gu- de

Dacă clipă anul hitle-

a socialisto noileîncîntați

„prin oameni" să dea bune, și mai con-aici să spun cu ce Este sufi-

lerarea dezvoltării atît a României, cît și a Poloniei.Așa cum am spus înainte varășului Ceaușescu, vrem să credințăm primilor miniștri ai vernelor țărilor noastre rolul
a pregăti documente corespunzătoare de așa manieră ca în timpul vizitei sale în Polonia tovarășul Ceaușescu să poată semna aceste documente și să trecem la realizarea lor consecventă. însă întocmirea documentelor nu înseamnă că ceea ce avem de făcut nu trebuie realizat astăzi; trebuie să facem ceea ce avem de făcut astăzi și apoi să trecem în continuare la realizarea documentelor. Puteți fi convinși că cu orice problemă veți veni la noi sîntem gata să o discutăm și să venim în întîmpinarea propunerilor dumneavoastră cu tot ceea ce putem să vă oferim, așa cum se face între prieteni. Credem că împărtășiți și dumneavoastră un asemenea punct de vedere. Dacă așa stau lucrurile, cred că ele se vor desfășura bine, în folosul ambelor noastre țări și popoare.în ce privește situația internațională, în problemele de principiu, avem puncte de vedere comune. S-ar putea ca unele probleme să fie altfel interpretate sau rezolvate cu alte metode, deoareceacestea pot fi diferite..Astă». în. . _ w n • 1 Ft • 1

“ Tovarășele Elena Ceaușescu și Stanislawa Gierek important este că, față de problemele fundamentale, avem puncte de vedere comune sau apropiate. Și tocmai, așa este. De aceea, consider că discuțiile noastre de astăzi au fost utile- Am prezentat o serie de probleme și am discutat asupra modului în care acestea să fie rezolvate. Doresc să menționez că în aceste probleme fundamentale nu există nici un fel de diferență de păreri. Am fost unanimi în aprecierea lor, iar problemele mărunte rămîn probleme mărunte.Deși abia duminică dimineața plecăm, putem spune de pe acum că sîntem sincer satisfăcuți de această vizită prietenească, că ea creează perspective noi în colaborarea noastră. Credem că după această vizita problemele noastre se vor urni bine din loc și că vom putea afirma în timpul vizitei tovarășului Ceaușescu în Polonia că în relațiile săvîrșit un în aceasta, afirm cuaceste relații bune, dintre țările și popoarele noastre trebuie întărite, ca polonezii și. românii să se înțeleagă cît mai bine, să conlucreze cît mai bine. Vrem să aveți convingerea că noi așa acționăm și vom acționa tot timpul, la fel cum acționează și comuniștii români, prietenii noștri.Cu aceste gînduri, cu această speranță aș vrea să vă rog, dragi tovarăși, să ridicăm paharul pentru prietenia ambelor noastre popoare, pentru prietenia dintre români și polonezi, pentru' prosperitatea popoarelor noastre, pentru colaborarea lor continuă, pentru Partidul Comunist Român, pentru Comitetul Central, pentru Comitetul Politic Executiv, în sănătatea tovarășului Ceaușescu și a tovarășei Ceaușescu, pentru ca relațiile dintre comuniștii polonezi și români să fie din ce în ce mai bune, spre binele ambelor noastre țări șl popoare.

au vizitat zone pitorești din Valea PrahoveiTovarășa Elena Ceaușescu șl tovarășa Stanislawa Gierek au vizitat, vineri dimineața, zona montană de cota 1 400. Aici, turiști români străini, care își petrec plăcute zile odihnă în stațiunile din Bucegi,cu căldură pe tovarășele Ceaușescu Stanislawa
laȘi de au

De la terasa hotelului „Alpin" este admirată Valea Prahovei. Se vizitează apoi complexul turistic. Secretarul comitetului orășenesc de partid, Constantin Neagu, și directorul oficiului județean de turism, Ion Scău- naș, prezintă citeva date semnificative privind dezvoltarea stațiunii Sinaia, a celorlalte așezări turistice de pe Valea Prahovei. Cu acest prilej, to

varășa Stanislawa Gierek se interesează de baza materială a turismului, de modul tn care sînt organizate în țara noastră odihna și tratamentul oamenilor muncii.în continuare, tovarășele Elena Ceaușescu și Stanislawa Gierek au făcut o călătorie cu telefericul pină la Virful cu Dor, la altitudinea de 2 000 metri.

noastre reciproce am pas uriaș înainte. Cred tovarăși ! Aș vrea să toată răspunderea că tradiționale,

salutat Elena Gierek.

între multele porți ele Carpaților orientali. Bretcu este una dintre cele mai «tatomi.ee. nu doar pentru că obirșia așezării se pierde in negura vremurilor, dincolo de momentul cînd Dacia a fost supusă de romani. Pentru că Decebal si înaintașii lui au fost nu numai viteji si mari iubitori de glie, dar ș.f neasemuit, strategi. Drumuri trainice, militare și comerciale. o legau de celelalte așezări ale dacilor, o adunau într-o aceeași lume. Romanii î-au intuit importanta, au botezat-o An- gustiae și eu ridicat într-o margine a așezării un castru ale cărui urme se văd si astăzi.Au trecut de-a tun ci multe veacuri, Iar localitatea. cunoscută astăzi sub numele de Bretcu. a rămas unită cu Oituzul si cu Moldova de aceeași îngustă trecătoare, de același drum care parcă se

furișează printre munți, lmbrătișindu-i ca o salbă.Sat de oameni harnici si gospodari. învătati si cu tăierea pădurilor si cu prelucrarea lemnului. Bretcu a început să se impună. Relieful nu le-a permis să-și facă o preocupare de bază din agricultură. Creșterea vitelor. în schimb, este tot un fel de specialitate a casei.Socialismul le-a oferit oamenilor de pe aceste meleaguri puterea sâ se afirme. Drumul spre urbanizare n-a fost ușor. Cei aproape cinci mii de locuitori ai comunei au muncit din răsputeri. Trebuiau să dovedească de ce sînt în stare, că românii și maghiarii au aceleași idealuri, cunosc și înfăptuiesc politica partidului. Intîi au învățat regulile industrializării lemnului. Cu tăierea pădurilor au fost obis- nuitl mai de dinainte.La Oituz. fabrica de cherestea. arsă de hitleriștii care s-au retras prin pasul

Oituzului, a fost reconstruită din temelie. Gatere noi. de mare productivitate, le înfrumusețează astăzi și munca și viata. Stefan Trotușan. și Maria Crăciun, și Tujon Iosif, si loan Munteanu. si Konkz Ladislau vin la fabrică pentru că nu pot trăi fără muncă, pentru că munca le dă cele mai mari satisfacții, pentru că nu-si pot imagina în nici un fel ca ei să nu-si îndeplinească planul. I-am văzut muncind pe acești oameni si mi s-a părut că buștenii prind viată în miinile lor. că. trecind prin gatere, nu se prefac in cherestea, ci înfrunzesc precum pădurile intr-un tirziu de primă- va ră.La Bretcu se află un sector de industrializare a lemnului care produce peste 30 de sortimente. Colectivul s-a obișnuit cu onorarea îndatoririlor de producție, ca și cu piinea caldă pe care o cumpără

de la magazinul din localitate. /Marin Cioplea, Bokor Ștefan, Balog Ladislau. Vasile Pop. Hossu Ignat. Gheorghe Ciobanu sint
viata un sector de exploatare a pădurilor, a cărui ..hală industrială" se întinde pe multe zeci de hectare. Pădurarii și brigadie-

mulit. pentru că urbanizarea a pătruns în fiecare localitate, pentru că sistematizarea înseamnă și trăinicie și frumusețe.

Temelii vechi și noi 
la Brefcu

cîtiva dintre fruntașii întrecerii socialiste, cîtiva dintre cei multi care, lup- tindu-se cu timpul, realizează produse de bună calitate. Oamenii din Breț- cu și Oituz sînt recunoscuți și peste hotare prin calitatea produselor făurite de miinile lor.Și tot la Bretcu își duce

rii ocolului silvic muncesc sub același uriaș acoperiș verde al pădurii.Oamenii din Bretcu au mai învățat că temeliile noului nu pot. fi înălțate fără cărămizi. Așa se face că o parte dintre ei au devenit meșteri cărămidari. Pentru că in județul Co- vasna se construiește

La Mărtănuș. sat aparținător. creșterea animalelor se află la loc de mare cinste. Drept urmare. în acest an se va construi, adică se va amenaja, o pășune model. în valoare de peste 3 milioane de lei. Desigur, valoarea ei. este cu mult mai mare, pămîn- tul fiind mai prețios decît

aurul, dar suma se referă la investițiile alocate de stat.Peste cîtva timp. In actualul cincinal adică, județul Covasna se va mai îmbogăți cu încă două orașe, dintre care unul se numește Bretcu. Si locuitorii comunei de astăzi știu că urbanizarea nu înseamnă doar hărnicie. Drept urmare, au început să se pregătească cu asiduitate pentru acest mare eveniment din viata așezării lor. Astfel, numai in anul care a trecut au executat lucrări, prin muncă patriotică. în Valoare de peste patru milioane lei. Si pentru acest an. cu mic cu mare și-au propus ca această sumă să fie depășită. Pentru că. știu ei. viitorul oraș are trebuință de străzi și trotuare moderne. de parc și de spatii verzi, de locuri de joacă pentru copii, de fintini și de o mulțime de pomi. N-au fost și nu vor fi uitate nici florile. loan

Bejan. Reti Alexandru, Kerekes Iosif, Biro Laios. Gheorghe Iordache, Gheorghe Teacă, Sarkany Stefan, Gheorghe Budileanu, Pali Gizela, Nicolae Vulpoi, Csudor Nandor, loan Că- șuneanu, antrenați de depu- tați, se află mereu in fruntea acțiunilor de înfrumusețare și bună gospodărire a localității în care trăiesc.Tn atenția consiliului popular, a deputatilor, a tuturor cetățenilor care propun si acționează cu fapta ca propunerile lor să se împlinească, se află si prestările de servicii către populație, astăzi furnizate de un număr de 17 unităti. urmind ca in. viitor să sporească. pentru că mereu cresc și pretențiile viitorilor orășeni, pentru că fiecare gospodărie îsi sporește avutul în ce privește dotarea cu aparate de uz casnic...Primarul comunei, tovarășul Tdrdk Arpad. îmi mărturisește că oamenii

«-au obișnuit să nu aștepte diferite ședințe, ci vin la consiliul popular în mod obișnuit, făcînd propuneri privind interesul obștii. Aflu în continuare că volumul mărfurilor desfăcute către populație prin unitățile comerciale de pe teritoriul comunei se află in continuă creștere, că 69 de familii s-au mutat în case noi. iar din fondurile statului au fost construite 17 apartamente pentru specialiștii care lucrează în comună. La rindul său. școala s-a îmbogățit cu încă patru săli de clasă. Viitorul acestei așezări se arată foarte generos.De la Bretcu la Oituz. drumul șerpuiește printre munți. Străbătându-1, cale de cîtiva kilometri, poți admira măreția si frumusețea priveliștilor. La fiecare pas. prezentul și viitorul ți se înfățișează monumental. pe temelii de datini și dragoste de tară.
Radu SELEJAN

tatomi.ee
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CADRELE - sistematic pregătite
pentru activitatea de partid,

de stat și economicăIată un fapt remarcabil : în ultima vreme sint tot mai numeroase organizațiile de partid care, în procesul de pregătire a propriilor cadre, apelează la forme care vădesc o profundă concepție științifică, o metodologie care include tehnici și mijloace dintre cele mai moderne, toate subordonate obiectivului esențial al activității comuniștilor — îndeplinirea de către fiecare colectiv, din fiecare unitate a sarcinilor economico-sociale. Un exemplu în acest sens îl constituie, după opinia noastră, inițiativa comitetului de partid al sectorului 3 al Capitalei, care — încă din anul 1975 — a trecut la organizarea unei școli de pregătire a activului de partid din întreprinderi, instituții etc.Specificul acestei școli (mai exact : un curs de pregătire cu durata de 3 luni, fără scoatere din producție) este, după cum ne-a explicat tovarășul Ion Popa, secretar al comitetului de partid al sectorului, acela că are drept scop nu numai o bună pregătire poli- tico-ideologică, dar iși propune ca o- biectiv de bază să transmită cursan- ților ei cunoștințele organizatorice necesare conducerii activității de partid, să le dea în acest sens o temeinică pregătire metodologică.„Am pornit, ne spunea tovarășul Popa, de la observația că la instruirile obișnuite nu reușeam totuși să asigurăm — pe măsura necesităților — o pregătire sistematică a cadrelor noastre ; de obicei, dezbaterile sint condiționate de timpul aflat la dispoziție, iar experiența pozitivă se transmite, adesea, fragmentar. In consecință, comitetul nostru de partid a hotărit să organizeze această școală pe care s-o urmeze absolut toți secretarii organizațiilor, cea mai mare parte a membrilor comitetelor și birourilor de partid, cadre de conducere din întreprinderi și instituții, conducătorii organizațiilor sindicale, U.T.C. etc.".Primele trei serii s-au încheiat, iar pe cea de-a patra am avut deja prilejul s-o vedem, zilele trecute, prezentă la „prima lecție", desfășurată în sala de festivități a liceului „G. Coșbuc". în total, pină acum au fost cuprinși în această școală de pregătire a cadrelor 522 de membri ai activului de partid din sectorul 3, cursul conținînd 18 teme (3 po- litico-ideologice, 5 economice, 10 organizatorice), foarte strins legate de preocupările coticreie ale organizațiilor de partid, de specificul întreprinderilor șl instituțiilor In care acestea activează. Astfel, pe lingă reuniunile colective, cursul este organizat pe patru grupe principale : una reunește numai cadre de partid de la întreprinderea „23 August" — organizație dintre cele mai mari din țară — alta îi cuprinde pe secretarii și membrii birourilor și comitetelor de partid din diverse alte întreprinderi și instituții cu specific apropiat, iar celelalte două sint consacrate pregătirii activelor din institutele de cercetări și din comerț. De altfel, după cum am fost informați, structura rămine deschisă, elasticitatea ei dînd posibilitate ca. in cazul în care problematica muncii se va schimba, școala să se poată ușor a- dapta acesteia. Intre temele care se studiază astăzi se înscriu : „Forme și metode de muncă ale comitetelor și birourilor organizațiilor de partid în conducerea activității economice" (susținută prin expuneri, mese rotunde. activități practice). „Planificarea și organizarea muncii comite-
t V
Programul I

11,00 O viață pentru o idee : Daniel Da- 
nielopolu (1884—1955), flziolog și cli
nician renumit.

11.30 Horă la Forăști. Cîntece și jocuri 
populare.

11,45 Reportaj T : Sfatul bătrînilor.
12,05 Oaspeți ai vieții muzicale româ

nești.
12,35 Telex.
12.40 Drumuri pe cinci continente.
13,20 Din nou despre preferințele dv. 

muzicale.
14.10 Turism și vînătoare. Cascada 

Putnei.
14.30 Matineu de operetă : „Voievodul 

țiganilor" de Johann Strauss.
15.15 Vîrstele peliculei — magazin de 

cultură cinematografică..
18,05 Fotbal : Bulgaria — Franța. întîl- 

nire în cadrul preliminariilor cam
pionatului mondial.

17.50 Caleidoscop cultural-artistic. Emi
siune de Bogdan Antonescu.

18.15 Club T.
19.05 1001 de seri.
19.15 Față în față.
19.30 Telejurnal.
20,00 Festivalul național al cîntecului 

ostășesc — ediția a III-a — „Te 
apăr și te cînt, patria mea". Con
cursul de muzică ușoară.

21.10 Teleenciclopedia.
21.50 Film serial : „Dosarele Rockford".
22.40 24 de ore.

■ ■■■■■ ■■■■■■■DBBOVom avea apă caldă în apartamente ? Va urca și la etajele superioare ? Vom fi scutiți pe timpul sezonului rece de anumite surprize neplăcute pe care le-am avut în iarna trecută ? întrebările aparțin cititorilor noștri Maria Apetrei din Vaslui, Vasile Șerban din Brașov. Firește, ele au în vedere situațiile de excepție apărute în cursul anului trecut, dar sint și o invitație adresată redacției. I-am dat curs, solicitind răspunsul la întrebările amintite chiar de la edilii localităților vizate. Deci : Cum va răspunde termoficarea la apelul iernii ?BRAȘOV. Prin particularitățile orașului, edilii de aici sînt confruntați cu probleme dintre cele mai felurite in domeniul termoficării. Pe de o parte, pentru că orașul este situat intr-o zonă mai friguroasă, pe de alta, pentru că are racordat la sistemul de încălzire centrală peste 35 000 de apartamente. Anul trecut — aflăm de la edilii orașului — au existat, intr-adevăr, unele necazuri cu termoficarea, mai ales in cartierele Bartolomeu și Steagul roșu. Ele au vizat, In principal, două aspecte : neasigu- rarea unui regim uniform de căldură în toate apartamentele și presiunea scăzută din rețeaua de apă caldă.In cadrul pregătirilor s-a avut în vedere eliminarea deficiențelor semnalate și prevenirea altora asemenea 7— Da — ne asigură ing. Mihai Sto- lanovici, prim-vicepreședinte al comitetului executiv al consiliului popular municipal. Pregătirile pentru Nzonul rece din acest an au început 

tului și biroului organizației de partid", „Primirea în partid", „Conducerea de către organizația de partid a activității cultural-educative de masă" etc.Divers și interesant a fost conceput și folosit pină în prezent ansamblul de forme de predare. Cadrele școlii sint alcătuite in cea mai mare parte din activiști de partid cu o bogată experiență și pregătire teoretico-practică, printre cei ce au prezentat pină acum expuneri ori au condus seminarii numărîndu-se activiști ai C.C. al P.C.R., ai comitetului municipal de partid etc. în ziua deschiderii l-am audiat, de pildă. pe tovarășul Nicolae Mihalache,
La Comitetul 

de partid 
al Sectorului 3 

din Capitală 

cestora, ceea ce face, implicit, ca să le lipsească posibilitatea de a orienta activitățile spre îndeplinire reală, în profunzime, a sarcinilor din respectivele domenii. Iată de ce s-a considerat necesar ca o parte importantă a cursului (aproape o treime) să fie consacrată sporirii cunoștințelor economice ale activului. Unele surprize a produs, de altfel, testarea și in ceea ce privește stăpinirea corectă a însăși metodologiei muncii de partid, a cunoașterii și respectării prevederilor statutare, ca și a instrucțiunilor de aplicare a lor. Meritul organizatorilor școlii este însă, din cite am putut aprecia, acela că n-au urmărit cu tot dinadinsul o verificare strict „școlărească". Deși se apelează in continuare la teste, acestea sint destinate cu prioritate umplerii intr-un timp cît mai scurt a golului de cunoștințe, acolo unde el există. Rezultatele testelor sint luate în considerație la alcătuirea tematicii generale a cursului, iar răspunsurile corecte la întrebări sînt prezentate pentru a fi însușite de către toți cursanții. De asemenea, multe dintre formele folosite au caracter de aplicabilitate concretă și am cita drept exemplu, în acest sens, utilizarea cu bune rezultate a metodei „studiului de caz" pe teme organizatorice (stabilirea formulei optime pentru structura unei organizații date ; primirea în partid, sarcinile ce revin membrilor de partid, biroului și comitetului de partid etc.). La sfirșitul celor 18 teme, cursanții primesc și un număr de materiale, printre care un ghid cuprinzînd modele pentru orientarea în activitatea organizațiilor de partid din întreprinderi și instituții, un breviar legislativ etc.Insistăm asupra acestor amănunte întrucit ele demonstrează, pe de o parte, seriozitatea cu care s-a trecut la aplicarea indicațiilor privind necesitatea unei mai bune pregătiri a cadrelor de. partid, cit și în ideea că experiența sectorului 3 al Capitalei poate să servească altor organizații județene Și municipale în găsirea unor forme proprii de instruire a activelor lor. De altfel, se poate deja constata că un asemenea sistem dă, într-adevăr, bune rezultate. Ele au putut fi observate cu ocazia diverselor examene pe care unii absolvenți ai respectivei școli a sectorului le-au trecut ulterior la Academia „Ștefan Gheorghiu", dar îndeosebi în îmbunătățirea activității organizațiilor de partid, mai bine concepută, mai exact orientată spre îndeplinirea exemplară a multiplelor sarcini economico-sociale, specifice fiecărui colectiv de muncă.
Eugen FLORESCU

propiere între studenți și artă. Cea dinții manifestare a inclus piese muzicale reprezentative selectate din spectacolele Teatrului „N. Leonard" din localitate. oaspete de onoare al studioului fiind compozitorul Florin Comișel. Și-au dat concursul soliștii teatrului Marilena Marinescu Mareș, Elena Patrichi, Nicolae Urziceanu, Ion Frigioiu, orchestra și corul teatrului gă- lățean, avîndu-i la pupitru pe dirijorii Silviu Zavulovici și Ury Schmidt. A cintat, de a- semenea, muncitoarea Sanda Iordache, de la întreprinderea de plase și unelte de pescuit. Cea dinții manifestare a studioului a fost totodată marcată de un recital liric susținut de poeții gălățeni Ion Chirie, Sterian Vicol, Corneliu Anto- niu, Nicolae Colceriu. • HAR
GHITA. In județ continuă acțiunile prilejuite de „Decada cărții românești", amplă manifestare închinată cuvintului scris. In toate bibliotecile orășenești au fost prezentate expoziții de cărți românești. La Băile Tuș- n.ad s-a Organizat o seară de poezie patriotică intitulată : „Patrie, partid, popor". în cadrul aceleiași manifestări. în librării s-au amenajat vitrine cu cărți și s-au pus in vinzare noi titluri de literatură politică, științifică și beletristică. Galeriile de artă din Miercurea-Ciuc găzduiesc expoziția pictorului Sever Elek. în sala de expoziție a Casei de cultură din municipiul Odorheiu-Secuiesc s-a deschis expoziția de artă decorativă și pictură a artiștilor plastici tirg- mureșeni Incze Ilona și Incze Istvan.

Corespondenții „Scîntell"

CT 1 și CT 5-Gară și de curățire a centralelor din cartierele Bartolomeu și Steagul roșu, pentru a asigura tuturor blocurilor din respectivele zone un regim uniform de căldură și apă caldă menajeră la toate etajele. De altfel, in scopul eliminării pierderilor de apă caldă (deficiență apărută mai frecvent anul trecut), s-au montat unde a fost nevoie că

Termoficarea in pragul iernii
mine suplimentare. Măsurile de ordin tehnic au fost însoțite și de măsuri organizatorice. Astfel, in perioada 15.X.1976—15.III.1977 iși vor desfășura activitatea, în două schimburi, echipe speciale de intervenție la centrale și puncte termice, care vor fi dirijate, printr-un dispecerat, la toate lucrările urgente. Asemenea echipe speciale de intervenție au fost organizate și pentru rețeaua de apă caldă. Mai adăugăm și faptul că la toate centralele și punctele termice există caiete de sesizări, in care asociațiile de locatari și cetățenii pot aduce operativ la cunoștință deficiențele ce apar intr-un bloc sau altul.Consemnind aceste măsuri, rețin totuși atenția și unele probleme pen

Cosa de culturâ din Ploiești Foto : 8. Cristian

O prestigioasă manifestare artisticăîncă de la inaugurare, prin cele două concerte de la Ateneu ale Orchestrei simfonice academice de stat a U.R.S.Ș., Festivalul muzicii ruse și sovietice s-a impus atenției ca un eveniment artistic de primă însemnătate.Organizat sub egida Consiliului Culturii și E- ducației Socialiste și a U- niunii compozitorilor din țara noastră, festivalul prilejuiește, pe toată durata lui, intîlnirea cu creații muzicale clasice și contemporane ale unor compozitori de renume mondial (Uvertura la opera ,,Ruslan și Ludmila" de Glinka, Simfonia a IV-a de Ceaikovski, Simfonia I de Prokofiev, „Tablouri dintr-o expoziție" de M. Musorgski. Simfonia a V-a de Șos- takovici, Simfonia a III-a de Hrenikov, Concertul pentru vioară și orchestră de Andrei Espai, Poe-, mul pentru vioară și orchestră dedicat memoriei lui David Oistrah de către E. Svetlanov etc.). Este, după cum vedem, o adevărată sărbătoare a artei muzicale, cu atit mai amplă șt mai rodnică cu cît în programul festivalului sînt incluse concerte. recitaluri, reprezentații de balet, organizate atit la București, cit și la Iași, Cluj-Napoca, Brașov, Craiova. Bacău, j Lipova, Arad, Satu-Mare, , Botoșani, Timișoara.I • De altfel, semnificația majoră a acestui eveni

Rețineți 
aceste telefoaneCa și în anii trecuți. Comitetul executiv al Consiliului popular municipal București a luat masuri pentru a asigura aprovizionarea populației cu cartofi și la domiciliu. în acest scop — după cum ne informează Direcția generală comercială a Capitalei — au fost stabilite 5 dispecerate, care preiau comenzi la următoarele telefoane : 67 12 90(pentru sectoarele 1 și 8) ; 31 66 41(pentru sectoarele 6 și 7) ; 35 10 27(pentru sectoarele 2 și 3) ; 43 53 70(pentru sectorul 4) ; 85 48 28 (pentru sectoral 1 5).Programul de funcționare al a- cestor dispecerate : zilnic, între o- rele 8—11 și 16—19, cu excepția duminicilor. Sperăm că respectivele telefoane vor răspunde cu promptitudine la apelurile solicitanților.

Inițiativă sătmăreanăDirecția comercială a județului Satu-Mare a avut inițiativa de a înființa un dispecerat care să țină legătura telefonică permanentă cu unitățile din rețeaua alimentară, in vederea cunoașterii, oră de oră, a situației aprovizionării magazinelor, in special a celor care desfac piine și lapte, dar și alte produse alimentare. Avind la dispoziție două autovehicule izoterme, dispeceratul le aprovizionează, ori de cîte ori este nevoie, cu produse ce sînt preluate dintr-un „stoc-tampon". Se previne astfel apariția uifor goluri în a- provizionare. Dispeceratul are, tot

tru care, de asemenea, se cer găsite soluții cît mai grabnice. Ar trebui ca planificarea celor 37 de obiective (cazane, puncte, centrale termice), la •care lucrările de revizie, îmbunătățire și extindere nu sînt încă terminate (unele au termene eșalonate pină în decembrie !) să fie repro- gramată, pentru a fi executate intr-un termen mai scurt. Ar tre

bui, în același timp, ca acțiunea de control privind etanșeizarea apartamentelor, a ușilor și geamurilor de la casa scărilor să se efectueze in cel mai scurt timp în toate locuințele racordate la sistemul de încălzire. Pentru asigurarea forțelor necesare unei lucrări de asemenea amploare s-ar putea apela la ajutorul echipelor de control obștesc. Ar trebui, de asemenea, ca organele care emit repartiții și furnizorii de utilaje în domeniul termoficării să studieze posibilitatea asigurării în întregime a necesarului de piese de schimb pentru instalațiile și rețelele de termoficare (radiatoare, vane, piese pentru cazane etc.) — pentru că în municipiul Brașov au existat

ment artistic este ilustrată și de faptul că manifestările festivalului se desfășoară nu numai in săli de concerte și de operă, ci și în cluburile uzinelor, ale școlilor, manifestări înnobilate prin vocația lor de a se adresa unor mase cit mai largi de oameni ai muncii, de tineri pe care-i inițiază în arta sunetelor.

cea — compozitor, Wilhelm Berger — compozitor, Vasile Tomescu — muzicolog.în expunerile lor, muzicienii oaspeți au relevat caracterul multinațional al culturii sovietice, care valorifică moștenirea artistică bogată a popoarelor Upiunii Sovietice. Pe baza cuceririlor artei naționale, a avut
însemnări de Ion DUMITRESCU

președintele Uniunii compozitorilor

cultivîndu-le sensibilitatea și gustul pentru frumosul autentic. în acest context s-a înscris și simpozionul „Specificul tradițiilor muzicale naționale și dezvoltarea lor în contemporaneitate", desfășurat in zilele de 4—5 octombrie la Uniunea compozitorilor. La- lucrările acestui simpozion au participat muzicologi și" compozitori sovietici și români. Au prezentat comunicări din partea Uniunii compozitorilor sovietici : Ivan Martinov — muzicolog (Moscova), E- lena Iakovlevna Gembits- kaya — muzicolog (Moscova). Armin Aristakesian — compozitor (Erevan), Vladislav Uspenski — compozitor (Leningrad), Vsevolod Zaderațki — muzicolog (Kiev). Din partea Uniunii compozitorilor din România au luat cuvintul : Zeno Van-

loc un avint fără precedent în anii puterii sovietice, concretizat prin înflorirea artei muzicale în toate republicile. Vorbitorii au pus accentul pe afirmarea generațiilor actuale de compozitori, care duc mai departe realizările unor maeștri de renume mondial, cum sint Prokofiev, Șostako- vici, Haciaturian. precum și marea tradiție a muzicii ruse.în această perspectivă, au fost dezbătute aspectele teoretice, exemplificate cu lucrări recente, precum și tendințele actuale ale dezvoltării muzicii sovietice, îndeosebi în domeniul simfonic, vo- cal-simfonic și al muzicii de cameră. S-au evidențiat contribuțiile personale, spiritul contemporan. căutările creatoare ale compozitorilor de azi, efortul și rezultatele a-

odată, și misiunea de a cunoaște și regla, în funcție de cerințe, volumul stocurilor de mărfuri din toate unitățile comerciale ale județului. inclusiv cele ale cooperației de consum. întrucit numerele de telefon ale dispeceratului au fost adu
Locuri la odihnă și tratament 

pentru perioada de toamnă și iarnăOdată cu încheierea sezonului estival, oficiile județene de tu1 rism au pus in vinzare bilete de odihnă și tratament pentru perioada toamnă-iarnă. Baza materială a Ministerului Turismului, U.G.S.R. și U.N.C.A.P. dispune, în această perioadă, de peste 60 000 de locuri. Printre stațiunile care pot primi in această pe-
Mii și mii de locuitori ai orașului Slatina. alături de deputății lor, participă la acțiunile edili- tar-gospodăreștl de înfrumusețare inițiate de consiliul popular. Valoarea muncii volun- tar-patriotice desfășurate de la începutul a- nului și pină acum se ridică la peste 51 milioane lei. cu peste 20 milioane lei mai mult decit angajamentele

rioadă un număr sporit de oaspeți se numără: Amara (Ialomița). Mo- neasa (Arad). Bor- sec (Harghita). Săcelu (Gorj), Stîna de Vale (Bihor), Buziaș (Timiș), Păltiniș (Sibiu), Singiorz (Bistrița-Nă- săud), Herculane (Ca- raș-Severln), precum și toate stațiunile de pe Valea Oltului și Valsa Praho-, vei. Sîntem informați
Edilitareinițiale. In parcuri, pe străzi și în cartierele de locuințe au fost plantați circa 50 000 arbori și arbuști, 15 000 trandafiri și sute de mii de flori de sezon.— în prezent — ne spune tovarășul Nicolae Dubcovețchi, vicepreședinte al consiliului popular orășenesc — ne preocupăm de înființarea unor plantații de nuc pe terenurile din jurul ora-

și continuă să existe unele greutăți în această privință.VASLUI. Despre pregătirea termoficării pentru iarnă ne vorbește tovarășul Pavel Stoica, primarul orașului : „încă din vară a fost organizată o echipă mixtă de muncitori (zidari, sudori, lăcătuși, instalatori, mecanici de centrale) care, sprijinită de asociațiile de locatari, a reușit să controleze și să repare toate cele 8 puncte termice din ansamblurile de blocuri — Hală 1 și 2, Gheorghe Asachi, Confecția, Alexandru cel Bun etc.“.într-adevăr, primarul Vasluiului confirmă ceea ce am constatat și reținut și noi pe teren din discuțiile cu numeroși locatari. Interlocutorul face insă o precizare : „Aprecierile pozitive se referă doar la centralele termice date in folosință în anii trecuți. Pentru că, la obiectivele din noile zone de locuit, situația se prezintă altfel. Constructorul a intîrziat punerea in funcțiune a centralelor din ansamblurile de locuințe Doctor Scarlat și Zona a 5-a (strada Hușiului). Condiții sint pentru intrarea in folosință in timp util și a acestor centrale. Este nevoie însă de o mai bună organizare a muncii pentru respectarea graficelor zilnice de lucru la cele două centrale".Evident că este — spunem și not 

cestora în ce privește o- glindirea vieții sufletești a oamenilor zilelor noastre.Participant!! români la lucrările simpozionului au înfățișat, la rîndul lor, organicitatea, continuita- | tea și originalitatea culturii muzicale românești ca expresie a afirmării vieții spirituale a poporului, a luptei sale pentru progres, pentru libertate și independentă. Ei au relevat contribuția caracteristică muzicienilor români contemporani — in spiritul înțeleptei politici culturale a Partidului Comunist Român — la înnoirea muzicii românești și la îmbogățirea patrimoniului artei universale cu creații inspirate din marile teme ale umanismului și patriotismului. Analizele, desfășurate în lumina unor lucrări edificatoare, ideile și principiile teoretice formulate in cadrul lucrărilor simpozionului reprezintă o realizare re- i marcabilă pe linia colaborării fructuoase în domeniul culturii muzicale dintre Uniunea Sovietică I și Republica Socialistă I România. înscriindu-se ca un moment important irî agenda Festivalului muzicii ruse și sovietice în țara noastră — el însuși menit să exprime virtu- j țile creatoare specifice spiritului de înțelegere, de respect și prețuire reciprocă.

se la cunoștința primăriilor comunale, primarii înșiși au posibilitatea să facă intervențiile cuvenite la dispecerat pentru o mai bună și o- perativă aprovizionare cu mărfuri alimentare a populației. (Octav Grumeza).
de organele de specialitate ale Ministerului Sănătății că, datorită investițiilor făcute in ultimii ani, baza materială a stațiunilor de tratament s-a îmbunătățit in mod simțitor, avind posibilitatea să asigure și în sezonul rece aceleași condiții de cură balneară ca în timpul verii. (C. Pri- escu).
șului, improprii culturilor agricole. Acțiunea „Nucul", pentru valorificarea suprafețelor de terenuri erodate, se află în plină desfășurare. Locuitorii orașului, de la mic la mare, elevi, muncitori, intelectuali, participă la săparea gropilor pentru puieți. Lucrările de plantare propriu-zise urmează să se desfășoare în a doua jumătate a lunii octombrie. (Em. Rouă).

Dar este nevoie șl de un control mai temeinic din partea primăriei. Cu atit mai mult cu cit respectivele centrale asigură căldură atit in apartamentele date de curînd în folosință, cit și pentru noile blocuri cu front de lucru în anul 1977.Continuăm investigațiile și în alte două orașe din județ. La Huși, toate cele trei centrale sînt puse la punct, iar cea de-a patra va fi și ea gata „peste puțin timp". Așa va fi. numai dacă se intensifică ritmul lucrărilor la racordul canalului termic cu apă caldă și apă potabilă. In municipiul Bîrlad am fost asigurați că „totul e in ordine". Ni s-a vorbit chiar despre experiența pozitivă a asociației de locatari nr. 8 care a modernizat toate cele 8 cazane. E bine că s-a reușit acest lucru, deși sarcina de modernizare a cazanelor trebuia îndeplinită încă de anul trecut. In schimb, la asociația nr. 5 asigurarea căldurii este tratată deocamdată cu... răceală. Deși centrala a fost pusă în funcțiune în anii trecuți. constructorul nu a predat-o nici pină acum beneficiarului în bune condiții. Așa se explică de ce un număr de 12 bazine hidrofoare de acumulare a apei calde — fiecare de cite 5 000 litri — nu funcționează. Rezolvarea definitivă a problemei acestei centrale nu mai poate fi lăsată la... bunăvoința constructorului. Intervenția imediată și plină de răspundere a primăriei municipiului trebuie să pună capăt unei asemenea situații.
Const. PRIESCU 
Crăciun LA1UCI
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Printre cei mai harnici șl mai 
destoinici oameni din Valea 
Jiului, la loc de aleasă cinstire 
se află numele lui Ion Vijdea. 
Un loc pe care și l-a cîștigat in 
chip demn, după o viață de 
muncă.

Ce înseamnă o viață de muncă? 
Dacă pentru unii înseamnă 35 
sau 40 de ani, pentru Ion Vijdea 
viața lui de muncă înseamnă 
60 de ani bătuți pe muche! A 
lucrat 25 de ani in tipografia din 
Petroșani si alți 35 la Centrala 
cărbunelui din localitate. Nici 
acum, la virsta de 76 de ani, nu 
se lasă mai prejos, dovedind că 
nu numai in basme există tine
rețe fără bătrinețe.

„Pentru

eventuali
tate...“

localitate o sumă de bani- I eliberat, pe loc, chitanța numărul 8114 din 23 mar- 1976. Omul, prevăzător, „pentru

Cetățeanul Iuliu Bancea, domiciliat in Oradea (strada Nicolae Bălcescu. nr. 52). aachitat circumscripției financiare din s-a cu tie și-a păstrat chitanța, . orice eventualitate". Și uite că „eventualitatea" s-a ivit tocmai cmd se aștepta mai puțin. După vreo cinci luni de zile, mai exact la 26 august, cu adresa nr. 108, aceeași circumscripție financiară il somează să achite aceeași sumă pe care o achitase încă din martie. Lucrurile nu se lămuresc și. după o altă lună și incă o zi, la 27 septembrie, omul primește o nouă adresă, cu o nouă somație, pentru a- ceeași sumă...Sugerăm respectivilor funcționari ca. înainte de a mai trimite o nouă adresă, să scotocească prin șcriptele lor. Poate vor găsi copia chitanței nr. 8 114.
Strict
autentic
< — Bună z.iua-'

Clientul ■ d.ă binețe, . clientul 
aude. Vinzătoarea Irina Logoj, 
din Poienile de sub Munte (Ma
ramureș) e cufundată în lectura 
unei cărți. Clientul, din nou :

— Bună ziua.
Din nou tăcere. Intr-un tirziu, 

vinzătoarea. catadicsește să facă 
un semn cu mina. Care semn 
vrea să însemne : „liniște și răb
dare". Dar clientul iși pierde 
răbdarea:

— O băutură răcoritoare aveți?
— N-ai ochi să vezi sticlele 

Cu suc ? Servește și lasă banii.
Nici acum, vinzătoarea nu și-a 

ridicat ochii din carte. Deși 
insetat. omul a înghițit in sec, 
dar nu s-a servit, tn schimb, 
i-a ..servit" vinzătoarei o repli
că pe care ar fi bine s-o audă 
și responsabilul:

— No. d-apăi. de ce nu scrieți 
„Bibliotecă" in loc de 
tărie"?

„Cofe-

’ Ce-or fi
I păzit...
| paznicii? la Redus la spre

a luat o s-a urcat beat cum

Ștefan Baizat, angajat gionala C.F.R. Cluj, s-a gară pentru a lua trenul Beclean. In timp ce se afla pe peron, neindurindu-se să se dospartă de o sticlă de țuică, din care se tot cinstea, trenul a plecat fără el. Minios peste măsură, Baizat s-a dus la garajul Regionalei C.F.R. și mașină „Dacia“-1300, la volan și a pornit, era, la drum. Mașina, care mergea in zig-zag. a fost somată de un echipaj al miliției să oprească. Baizat apasă pe accelerator și merge mai departe, dar la o curbă mașina face stinga-mpre- jur și se oprește. Noroc că în punctul respectiv nu era nimeni pe șosea. Pentru o faptă asemănătoare, Baizat a mai fost condamnat la trei ani închisoare.întrebarea e : ce-or fi păzit... paznicii, cind s-a dus Șt. B. de-a luat mașina ?
Noaptea, 
la o răscruce

I IIIII
L

Un grup de locatari de la 
blocurile A 1 și A 4 din Galați 
(strada Nicolae Bălcescu 28—32) 
ne sesizează că, de la un timp 
încoace, cîțiva scandalagii le 
tulbură liniștea. Lingă respecti
vele blocuri este un fel de răs
cruce, unde se adună me
reu cam aceiași cheflii. Și nu 
se adună ziua, ci taman la mie
zul nopții, după ora de închide
re a restaurantelor din preajmă. 
Odată veniți la răscruce, încep 
să discute gălăgios. Temele noc
turnelor „conversații" sint din- 

mai diverse, ince- 
timpul probabil de 

zi și isprăvind cu 
in serie a echi

tre cele 
plnd cu 
a doua 
infringerea
pei favorite, F. C. Galați. De ci- 
teva ori, locatarii au încercat să 
le atragă atenția, dar s-au po
menit cu un potop de injurii. 
Oare nu-i poate nimeni potoli ?..,

ului)

II!III
Rubricâ realizata de
Petre POPA .
qu sprijinul corespondenților I 
„Scînteii"

șeful secției organizatorice a Comitetului municipal de partid București, expunînd limpede, bine structurat, o temă despre creșterea rolului partidului în conducerea societății noastre socialiste, temă care i-a interesat evident pe toți cei 169 de cursanți al actualei serii, întrucit le-a oferit posibilitatea să rețină principalele direcții în care fiecare din organizațiile pe care le reprezentau trebuie să acționeze concret. Expunerile de acest tip sînt alternate cu conferin- țe-dezbatere, cu mese rotunde și discuții în grupe, sînt însoțite de prezentări de diapozitive, grafice, filme, dintre care unele realizate special, așa cum sint cele ce vorbesc despre realizările construcției socialiste la nivelul sectorului („In prag de primăvară" — imagini din Pantelimon) sau despre activitatea de1 partid (un film special avînd ca temă munca politică și organizatorică pentru primirea în rîndul comuniștilor).Foarte interesantă se dovedește utilizarea unor mijloace de apreciere a gradului de pregătire politico- ideologică și metodologic-organizato- rică a celor ce urmează școala. încă de la prima serie au fost sondate, pe bază de chestionar, cunoștințele economice ale cursanților, concluzia fiind că, deși lucrează chiar în întreprinderi economice, apelind a- proape zilnic la noțiuni ca „preț de cost", „calitate a producției", „realizarea programului de investiții" etc. unii cunosc destul de vag sensurile a-

• VASLUI. In cadrul „Decadei cărții românești", in șirul de manifestări vasluie- ne se detașează expoziția „Gindire și. creativitate românească". vernisată la biblioteca județeană. • ARGEȘ. Școala populară de artă din Pitești și-a extins activitatea și in Cimpu- lung, Curtea de Argeș și Cos- tești, precum și în comuna Albești, înființind secții de inițiere in actorie, canto, pian, pictură, muzică de fanfară, ciopli- torie in piatră etc. Secțiile respective au menirea de a pregăti instructori și interpreti pentru mișcarea artistică de amatori, meșteri ai artei populare.• La un concurs international al cineaștilor amatori desfășurat la Gor in R.P. Uhgară, prezent cu filmul „Patru anotimpuri in Valea lui Stan", cineastul Ion Butnicu, de la cineclu- bul Casei de cultură a sindicatelor Pitești, a obținut diploma de aur. • CLUJ. Țăranii cooperatori. români si maghiari, din satul Căpușul Mic, județul Cluj, împreună cu copiii lor, au sărbătorit. zilele aoestea. împlinirea a 425 de ani de atestare documentară a existenței p6 aceste meleaguri a unei instituții de învătămînt. Ministerul Educației și Învățămîntului a adresat, cu acest prilej, un mesaj de felicitare cadrelor didactice și elevilor. Elevii școlii, împreună cu 'cei de la Liceul de muzică din Cluj-Napoca au prezentat cu acest prilej un bogat și variat program artistic. • GA
LAȚI. In impunătorul hol al Universității din Galați a avut loc deschiderea „Studioului tineretului", care-și propune să realizeze o mal accentuată * *-

chiar de la sfirșitul... iernii trecute. O comisie formată din reprezentanți ai primăriei, proiectantului, constructorului și întreprinderii de administrare a fondului locativ s-a deplasat în cursul lunii martie la toate asociațiile de locatari și punctele termice din oraș. Constatările făcute „pe viu", prin verificarea unui număr mare de apartamente, ne-au permis elaborarea din timp a unui plan de măsuri care vizează înlăturarea tuturor deficiențelor semnalate de către cetățeni.De Ia tovarășul Eugen Luca, ingi- ner-șef al ICRAL Brașov, am aflat că în luna iulie a avut loc o nouă întilnire cu președinții asociațiilor de locatari, care au fost informați asupra stadiului executării lucrărilor la centralele și punctele termice. Totodată, li s-a cerut să ia măsuri ca și cetățenii înșiși să facă pregătirile corespunzătoare pentru iarnă — respectiv. să asigure etanșeizarea ușilor și ferestrelor de la intrările în blocuri, de la casa scărilor și din apartamente.Așadar, s-au făcut pregătiri temeinice. cu spirit gospodăresc, pentru iarnă. La începutul lunii octombrie, marea majoritate a lucrărilor au fost încheiate. Au fost revizuite și îmbunătățite 210 cazane tip P.A. din totalul de 247. De asemenea, au fost executate lucrări de dia- fragmare la stațiile de hidrofor de la
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Mesajul adresat de P. C. R. 
celui de-al XXIII-lea Congres 

al P. C. din CanadaDragi tovarăși.In numele Partidului Comunist Român, al secretarului său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, adresăm un cald salut tovărășesc celui de-al XXIII-lea Congres al Partidului Comunist din Canada.Comuniștii români cunosc și urmăresc activitatea desfășurată de partidul dumneavoastră pentru apărarea intereselor oamenilor muncii, pentru împlinirea aspirațiilor fundamentale ale poporului canadian, pentru pace și socialism. Exprimăm și cu acest prilej satisfacția pentru relațiile de prietenie și colaborare tovărășească existente între partidele noastre.întregul pooor român desfășoară o intensă activitate pentru înfăptuirea hotărîrilor Congresului al XI-lea al partidului, pentru traducerea în viață a Programului de edificare a societății socialiste multilateral dezvoltate, de înaintare a României spre comunism. Totodată, partidul nostru participă activ la dezbaterea și soluționarea în interesul popoarelor a principalelor probleme ale lumii contemporane. Viața internațională actuală se caracterizează prin profunde transformări revoluționare, naționale și sociale, prin afirmarea puternică a voinței popoarelor de a pune capăt politicii imperialiste, colonialiste și neocoionialiste, de a hotărî liber, fără nici un amestec din afară. destinele lor. Aceasta a deschis perspective largi înfăptuirii aspirațiilor de libertate și progres ale popoarelor, a dus la inaugurarea procesului destinderii internaționale, care insă se află abia la început și este î.ică fragil. Continuarea cursei înarmărilor, agravarea crizei generale a capitalismului, adincirea decalajelor dintre țările dezvoltate șl țările în curs de dezvoltare, menținerea unor focare de încordare și conflict, politica imperialistă de asuprire și amestec în treburile altor popoare constituie pericole grave pentru cursul destinderii, pentru pacea și securitatea popoarelor.înlăturarea acestor pericole necesită participarea tuturor popoarelor, pe bază de egalitate, la dezbaterea și soluționarea problemelor internaționale, mobilizarea eforturilor tuturor forțelor revoluționare, progresiste și democratice la lupta împotriva poli

ticii imperialiste de dominație și dictat, pentru lichidarea definitivă a colonialismului, rasismului și politicii de apartheid, pentru respectarea independenței și suveranității naționale, pentru promovarea cauzei păcii, securității, colaborării și progresului social.în Europa, unde sînt concentrate cele mai puternice forțe militare, cele mai moderne armamente, inclusiv arme nucleare, milităm pentru aplicarea integrală a hotărîrilor Conferinței de la Helsinki pentru securitate și cooperare, pentru adoptarea unor măsuri' de dezangajare militară și de dezarmare, pentru dezvoltarea largă a relațiilor economice, pentru extinderea schimburilor științifice, tehnice, culturale, umanitare și în alte domenii de interes comun.Acționăm pentru a se trece la măsuri concrete, practice pe calea înfăptuirii dezarmării generale, și în primul rînd a dezarmării nucleare, pentru stoparea cursei înarmărilor, pentru convocarea unei sesiuni speciale a Adunării Generale a O.N.U., consacrată problemei dezarmării.Ne pronunțăm și acționăm consecvent pentru instaurarea unei noi ordini economice internaționale, bazată pe principii de egalitate și echitate, care să asigure dezvoltarea armonioasă a tuturor popoarelor, lichidarea fenomenului subdezvoltării, a decalajului dintre țările dezvoltate și țările în curs de dezvoltare, dreptul fiecărui popor de a fi stăpin pe bogățiile naționale.Dezvoltăm larg solidaritatea internațională și colaborarea cu celelalte partide comuniste, cu mișcările de eliberare națională, partidele socialiste și social-democrate, cu toate forțele revoluționare democratice și progresiste, antiimperialiste in lupta pentru securitate, democrație, independență națională, progres social, pentru pace și socialism.Ne exprimăm convingerea că relațiile dintre partidele noastre vor cunoaște și în viitor o dezvoltare continuă. contribuind la promovarea prieteniei și colaborării dintre popoarele noastre, dintre România și Canada.Vă urăm, dragi tovarăși, succes deplin in desfășurarea lucrărilor congresului.

' Excelenței Sale
Domnului LEOPOLD SEDAR SENGHOR

Președintele Republicii SenegalAniversarea zilei dumneavoastră de naștere imi oferă plăcuta ocazie de a vă adresa cele mai calde urări de sănătate și fericire personală, viață îndelungată. precum și mari succese in activitatea dumneavoastră consacrată bunăstării poporului senegalez. păcii și colaborării între națiuni.îmi amintesc cu multă plăcere de vizita dumneavoastră în România, de convorbirile purtate împreună și înțelegerile la care am ajuns, care au marcat un moment de Seamă în întărirea prieteniei și colaborării dintre țările și popoarele noastre. Apreciez îh mod deosebit rolul și contribuția pe care o aduceți personal la promovarea bunelor relații româno-senegaleze și îmi exprim convingerea că și in viitor aceste relații. întemeiate pe deplină egalitate și respect reciproc, vor cunoaște o dezvoltare continuă, în folosul celor două popoare, al cauzei păcii și colaborării internaționale.Cu această convingere, vă urez încă o dată multă sănătate și fericire, mult succes în lupta pentru progresul și prosperitatea poporului senegalez prieten.
NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste RomâniaAm fost profund impresionat de mesajul pe care ați avut amabilitatea să mi-1 trimiteți cu prilejul Zilei independenței Ciprului.Am plăcerea să transmit, la rîndul meu. aceleași bune urări si să exprim convingerea Că relațiile prietenești dintre țările noastre vor continua să se dezvolte.

Arhiepiscopul MAKARIOS
Președintele Republicii Cipru

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste RomâniaAm primit amabilul mesaj de felicitare pe care dv. ați binevoit să ni-1 adresați cu ocazia celei de-a 18-a aniversări a proclamării independenței Republicii Guineea.Vă mulțumim în mod sincer pentru această delicată atenție la adresa noastră.La rîndul nostru, vă rugăm, Excelență, să acceptați urările noastre cele mai bune de sănătate Și fericire personală, precum și de continuă prosperitate pentru poporul dv.Cu înaltă considerație,

AHMED SEKOU TOURE
Președintele Republicii Guineea

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste Româniaîn numele guvernului, al poporului botswanez și al meu personal, doresc să vă mulțumesc foarte mult pentru mișcătorul dv. mesaj de felicitare trimis nouă cu ocazia celei de-a X-a aniversări a independenței noastre.

SERETSE M. KHAMA
Președintele Republicii Botswana

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMAN

Cronica zilei
Delegația parlamentară 

din Costa Rica, condusa de ai- fonso Carro Zuniga, președintele Adunării Legislative, a efectuat vineri dimineața o vizită în municipiul Constanța și în stațiunile de pe litoral.Cu acest prilej, oaspeții au avut o întrevedere cu președintele consiliului popular județean. Vaiile VilcU.In aceeași zi, delegația parlamentară costaricană a părăsit Capitala.La plecare, pe aeroportul Otopeni, oaspeții au fost salutați de Nicolae Giosan, președintele Marii Adunări Naționale, de deputății Ilie Șalapa, Iancu Drăganu și Decebal Urdea, de alte persoane oficiale.
Dr. Hendrik Jan Geraldus 

Waltmans membru al Comitetului Executiv al Partidului Politic Radical din Olanda, vicepreședinte al comisiei pentru apărare din camera a doua a Parlamentului olandez, a- flat în vizită în țara noastră, ă fost- primit, ieri, de tovarășul Ștefan Mocuța, vicepreședinte al M.A.N., președinte al Comitetului executiv al Consiliului popular județean Ciuj. în aceeași zi, oaspetele olandez s-a intilnit cu Ștefan Peterfi, vicepreședinte al Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, președinte al Consiliului oamenilor muncii de naționalitate maghiară din țara noastră.
Acord bilateral TV. L® București a fost semnată, vineri, înțelegerea dintre Radioteleviziunea română și Societatea franceză de televiziune „Antenne II". Documentul a fpst semnat de Vasile Potop, dlrecto- general al Radioteleviziunii române, și Marcel JUllian, președinte — director general al Societății de televiziune „Antenne II“.
Expoziție. In h01ul TeatruluiNațional „I. L. Caragiale" se poate vizita, incepînd de vineri, expoziția sculptorului I. Ianchelevici din Belgia, organizată sub auspiciile Consiliului Culturii și Educației Socialiste. Expoziția prezintă, ( într-o amplă și elocventă selecție, opere ale artistului belgian de origine română. La vernisaj au luat cuvintul criticul de artă Mircea Popescu, director în Consiliul Culturii și Educației Socialiste, Jacques Graeffe, ambasadorul Belgiei la București, și artistul expozant. Vorbitorii au relevat, printre altele, că semnificația acestei manifestări, prestigioasă în sine, este sporită de faptul că ea precede un eveniment de o deosebită însemnătate, apropiata vizită în țara noastră a suveranilor Belgiei, regele • Baudouin și regina Fabiola.
Expoziție de carte științi

fică bulgară. Un sector editdriâl reprezentativ al Republicii Populare

Bulgaria — cel al cărții științifice — face obiectul unei cuprinzătoare expoziții, deschisă vineri la librăria „Mihai .Eminescu" din București.
Cu prilejul celei de-a 

XXXI-a aniversări a înteme
ierii Partidului Muncii din 
Coreea v*ner* 8 avut loc la sediul Ambasadei R.P.D. Coreene la București o gală de filme. Au luat parte membri ai C.C. al P.C.R., șefi și adjuncți de șefi de secție la C.C. al P.C.R., reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Externe. Cu această ocazie a vorbit Pak Zung Guc, ambasadorul R.P.D. Coreene la București.

★Președintele Marii Adunări Naționale a Republicii Socialiste România, Nicolae Giosan, a transmis o telegramă de felicitare președintelui Camerei Populare a Republicii Democrate Germane. Gerald Gotting, cu prilejul celei de-a 27-a aniversări a întemeierii R. D. Germane.*Ministrul afacerilor externe al Republicii Socialiste România, George Macovescu, a primit, din partea ministrului afacerilor externe al Republicii Malta, Dom Mintoff, o telegramă de mulțumiri pentru felicitările ce i-au fost adresate cu ocazia numirii sale în această funcție.De asemenea, ministrul afacerilor externe al Republicii Socialiste România a. primit o telegramă de mulțumire din partea ministrului afacerilor externe al Republicii Finlanda. Keijo Korhonen. pentru felicitările adresate cu prilejul numirii sale in această funcție.Ministrul afacerilor externe al Republicii Socialiste România a primit, totodată, o telegramă de mulțumire din partea ministrului afacerilor externe al Republicii Guineea, Fily Cissoko, ca - răspuns la mesajul de felicitare adresat cu ocazia Zilei naționale a acestei țări.
La București s au desfășurat, timp de două zile, lucrările celui de-al V-lea Seminar internațional privind politehnizarea învățămintu- lui, legarea lui de producție, de viață, la care au participat cercetători în domeniul învățămîntului din Bulgaria, Cehoslovacia, R.P.D. Coreeană, R. D. Germană, Polonia, România, Ungaria, Uniunea Sovietică, precum și din partea UNESCO. Vineri, participanții la seminar au fost primiți de Suzana Gâdea, ministrul educației Și învățămîntului.

★Ambasadorul Norvegiei lâ București, Henrik Andreas Broch, a depus vineri dimineața o coroană de flori la Monumentul eroilor luptei pentru libertatea poporului și a patriei, pentru socialism.

10 ani de la crearea Comisiei interguvernamentale 
româno-sovietice de colaborare economicăCu prilejul împlinirii a zece ani de la semnarea convenției dintre Guvernul Republicii Socialiste România și Guvernul Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste privind constituirea

Comisiei interguvernamentale româ- no-sovietice de colaborare economică, între tovarășii Gheorghe Rădulescu, viceprim-ministru al guvernului, președintele părții române în comisie,
și M. A. Leseciko, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., președintele părții sovietice in comisie. a avut loc un schimb de mesaje de salut.

Excelenței Sale Domnului
LUIS ECHEVERRIA ALVAREZ

Președintele Statelor Unite MexicaneAm aflat cu întristare de consecințele ciclonului „Liza", de pierderile de vieți omenești și pagubele materiale provocate orașului La Paz.în numele poporului român, al guvernului și al meu personal, exprim Excelenței Voastre sincere condoleanțe. împreună eu sentimentele noastre de adincă compasiune pentru familiile îndoliate.
NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România

Excelenței Sale Domnului MANEA MĂNESCU
Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste RomâniaMesajul dumneavoastră de felicitări pentru succesul nostru în recentele alegeri a fost sincer apreciat. în numele colegilor mei și al meu personal, vă mulțumesc pentru amabilele dumneavoastră cuvinte, precum și pentru expresia caldelor sentimente și pentru bunele urări pline de afecțiune.

DOM MINTOFF
Primul ministru al Republicii Malta

Excelenței Sale Domnului MANEA MĂNESCU
Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste Româniaîn numele guvernului, al poporului din Trinidad-Tobago și al meu personal vă mulțumesc în modul cel mai sincer pentru amabilele urări pe Care ni le-ați adresat cu ocazia aniversării proclamării independenței noastre.Permiteți-mi, de asemenea, să exprim dorința sinceră ca relațiile cordiale existente între guvernele noastre să continue să se dezvolte.

ERIC WILLIAMS
Prim-ministru al Republicii Trinidad-Tobago

Centenarul unei unitățiColectivul fabricii de săpun și de- tergenți „ApollO“ din Galați a sărbătorit vineri împlinirea a 100 de ani de la înființarea unității. Evenimentul a fost marcat printr-o adunare și un simpozion. în cadrul festivității,
industriale din Galațicei prezenți la adunare au adresat C.C. al P.C.R.. tovarășului Nicolae Ceaușescu, o telegramă, prin care se angajează să muncească fără preget pentru îndeplimrea sarcinilor ce le revin în actualul cincinal.

DE LA DIRECȚIA GENERALĂ 
A POȘTELOR ȘI TELECOMUNICAȚIILORîn urma numeroaselor Sesizări primite din partea unor instituții centrale, întreprinderi, organizații so- cial-culturale, precum și din partea populației. Ministerul Transporturilor și Telecomunicațiilor — Direcția Generală a Poștelor și Telecomunicațiilor informează că noile coduri poștale ale localităților din Republica Socialistă România și ale străzilor din municipiul București au regim experimental pînă in anul 1979. Stabilirea perioadei respective este cerută de condiții reale, legate de răspîndi- rea și cunoașterea treptată de către expeditori a codurilor. în acest scop, au fost editate broșuri și hărți care au fost difuzate tuturor oficiilor

P.T.T.R. din țară, centrelor de difuzare a presei, precum și unor instituții și întreprinderi cu un volum însemnat de prestații. Sînt in curs de aplicare alte măsuri care vizează introducerea efectivă a acestui sistem modern de prelucrare a scrisorilor, telegramelor, mandatelor și co- lctelor.Concursul tuturor expeditorilor este indispensabil in condițiile creșterii vertiginoase a volumului de trafic. care în ultimul deceniu s-a dublat. Indicarea de fiecare dată a codului localității sau străzilor respective oferă posibilitatea unui serviciu de o calitate mai bună.
vremea

dală. în București : Vremea se menți
ne relativ caldă, mai ales la începutul 
intervalului. Cerul va fi schimbător. 
Vîntul va sufla Slab pînă la moderat. 
Temperatura ușor variabilă. Ceață 
slabă dimineața.

Timpul probabil pOntru zilele de 10, 
11 și 12 octombrie. In țară : Vremea 
vă fi relativ caldă, îndeosebi în sudul 
țării. Cerul va fi variabil cu înnorări 
mai accentuate în Crișanâ, Transilva
nia, Maramureș, Moldova, mai ales în 
a doua parte a intervalului cînd, lo
cal, vor cădea burnițe și ploi slabe. 
Vîrtt slab, pînă la moderat. Tempera
turile minime vor fi cuprinse între 6 
și 14 grade, iar cele maxime între 6 
și 22 de grade, local mai ridicate în 
sud la începutul Intervalului. Ceață lo-

LOTO
Numerele extrasb 

la tragerea DIN 8 OCTOMBRIE 1976EXTRAGEREA I : 59 26 8 46 48 70 47 58 18.EXTRAGEREA a II-a : 88 73 23 39 53 35 19 87 77.

împlinirea a zece ani de la crearea Comisiei interguvernamentale româno-sovietice de colaborare e- conomică constituie un prilej de a evoca, o dată mai mult, cursul ascendent al conlucrării economice dintre România socialistă și U.R.S.S.. parte integrantă a relațiilor de prietenie, colaborare multilaterală și solidaritate dintre partidele. țările și popoarele noastre.Puternic stimulate de idealurile comune ale celor două popoare — socialismul și comunismul — clădite pe temelia trainică a principiilor marxist-leniniste ale egalității în drepturi, respectului șl intr-ajutorării tovărășești, legăturile româno-sovietice cunosc un curs continuu ascendent, avînd în Tratatul de prietenie, colaborare și asistență mutuală, reinnoit în iulie 1970. un cadru deosebit de fertil de dezvoltare și înflorire.Factorul hotăritor al extinderii relațiilor reciproce pe toate planurile îl constituie raporturile de colaborare tovărășească și solidari

tate dintre Partidul Comunist Român și Partidul Comunist al U- niunif Sovietice, o deosebită Importanță avind în acest sens contactele directe între conducerile de partid și de stat din cele două țări. De o însemnătate hotăritoare s-au dovedit intîlnirile și convorbirile dintre tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășul Leonid Brejnev — cea mai recentă în cursul acestei veri în Crimeea — care au marcat de fiecare dată contribuții deosebit de valoroase la adincirea neîntreruptă a relațiilor româno-sovietice.Cu deosebită satisfacție se poate constata că în cadrul ansamblului legăturilor reciproce colaborarea e- conomică cunoaște o amplificare șl diversificare continuă. După cum se știe. Uniunea Sovietică constituie cel mai important partener e- conomic al țării noastre. în ultimul deceniu, volumul schimburilor comerciale româno-sovietice a Crescut neîntrerupt, pentru actualul cincinal prevăzîndu-se o creștere

de circa 70 la sută față de perioada precedentă. Concomitent, se dezvoltă forme noi, superioare, de cooperare. respectiv cooperarea și specializarea in sectoare de bază ale producției, precum și realizarea in comun a unor mari obiective industriale.Practica celor zece ani de existență a dovedit rolul important ce revine in dezvoltarea acestor relații rodnice Comisiei interguvernamentale româno-sovietice de colaborare economică, activitatea desfășurată de ea contribuind considerabil la identificarea și punerea in valoare a noi și noi posibilități de aprofundare a cooperării reciproc avantajoase.România socialistă este ferm ho- tărîtă să facă și in viitor totul pentru extinderea pe mai departe a conlucrării frățești româno-sovietice pe plan economic, ca și în celelalte domenii de activitate, cu convingerea că aceasta răspunde intereselor fundamentale ale celor două țări, intereselor creșterii forței și influenței socialismului în lume.
R P. D. COREEANĂ

Mîndria orașului HamhînImpresiile atît de bogate culese pe parcursul a sute de kilometri, pe un itinerar care a Înscris, de la Marea de Est. la Marea de Vest și pină in Sud, în cîtnpia Keson-ului, principalele centre economice coreene aveau să se rînduiască și sedimenteze in sălile uriașei Expoziții a realizărilor economiei naționale a R.P.D. Coreene, deschisă la Phenian.Parcurgînd sălile expoziției, ne reveneau in memorie momente cunoscute din activitatea desfășurată de oamenii muncii în uzine și pe ogoare, iii institute de învățămint și cercetare — toate aceste secvențe compunînd imaginea de ansamblu a succeselor remarcabile obținute de poporul coreean, sub conducerea Partidului Muncii din Coreea, de la a cărui creare se împlinesc în aceste zile 31 de ani. Un mare spațiu este rezervat în expoziție dezvoltării industriei. Amplu reprezentate sînt realizările industriei constructoare de mașini, electrotehnice și electronice, energeți- ce,~ chimice — ramuri aproape inexistente in Coreea de altădată. 
„Țara noastră, care odinioară abia 
dacă producea unele unelte agrico
le primitive — declara directorul expoziției — dispune astăzi de un 
mare număr de uzine mecanice 
moderne, repartizate in toate pro
vinciile. Industria coreeană produ
ce. potrivit nevoilor țării, nu. rțumai 
locomotive electrice și locomotive 
cu motoare Diesel, nave de 20 000 
tone, mari transformatoare de 
200 000 kW. mașini-unelte automa
tizate. mașini de precizie, ci și e- 
chipamente complexe necesare 
construirii de noi uzine".Vizitasem cu citeva zile in urmă o asemenea ..uzină care produce uzine" — marele complex metalurgic din orașul Hamhin. în pitorescul oraș-port de pe țărmul Mării de Est se află un mare număr de întreprinderi industriale — u- zine constructoare de mașini, uzine de fire și fibre sintetice, de îngrășăminte chimice, întreprinderi de confecții și încălțăminte, medicamente etc. — toate acestea con-

ferindu-i locul al doilea în ierarhia centrelor industriale ale țării. Uzina „Riong Song" este însă „uzi- na-mamă“ a principalelor întreprinderi din Hamhîn. Aici au fost realizate utilajele și instalațiile principale pentru uzina de vinalon și fabrica de îngrășăminte chimice din localitate, ca și pentru numeroase alte unități industriale de pe tot cuprinsul țării, între care liniile de producție ale celor două mari u- zine de tractoare ale R.P.D. Coreene. Totul a început de la un modest atelier mecanic, care producea, în principal, șuruburi și
ÎNSEMNĂRI de călătorie

roabe metalice. Mostre ale produselor de atunci se păstrează intr-un sugestiv muzeu, evident, alături de machete ale agregatelor moderne realizate astăzi de cei peste 6 000 de muncitori, tehnicieni și ingineri ai uzinei. Gazdele ne-au arătat, cu justificată mîndrie, o serie de mașini unicate, de înalt randament și complet automatizate, precum și prese uriașe de 3 000 și 6 000 tone, concepute și construite la „Riong Song“.Dar Hamhfnul are. deopotrivă, faima de „cetate a chimiei", aici fiind concentrate principalele > combinate chimice ale țării. Cea mai reprezentativă întreprindere din constelația chimiei coreene este u- zina de vinalon „16 Februarie", care a aniversat în acest an un deceniu și jumătate de existență. Ea întruchipează in mod elocvent ideea promovată consecvent de Partidul Muncii din Coreea, de tovarășul Kim Ir Sen, privind valorificarea îesurselor naturale de care dispune solul și subsolul coreean. în acest sens, președintele Kim Ir Sen. primind delegația ziarului ..Scinteia", releva experiența deosebit de prețioasă obținută la uzina „16 Februarie" din Hamhîn. Și, intr-adevăr, în condițiile în care, de pildă, climatul coreean nu este

favorabil culturii bumbacului, sa- vanții și-au pus insistent întrebarea cum s-ar putea rezolva problema producerii de fibre textile, atit de necesare. Iar rezultatul cercetărilor și experimentelor, desfășurate sub îndrumarea savantului de renume mondial Li Sin Ghi, a fost realizarea unei fibre artificiale care imbină in chip miraculos calitățile bumbacului, linii și mătăsii — 
vinalonul. Materia primă de bază o formează... calcarul și antracitul, existente din abundență în subsolul coreean.Despre dezvoltarea Întreprinderii in cei 15 ani care au trecut de la inaugurare ne-a vorbit secretarul comitetului de partid al uzinei, Gleun Ik Hyeun. „Uzina <-16 Fe
bruarie^ — spunea interlocutorul nostru — este una din mindriile 
orașului Hamhin și a întregii țări. 
Și ne face plăcere s-o prezentăm 
oaspeților noștri. Aș dori să spun 
că ne amintim cu deosebită satis
facție și emoție de vizita pe care a 
făcut-o aici tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, in 1971. Primirea căldu
roasă făcută atunci de muncitorii 
noștri a exprimat sentimentele de 
prietenie frățească ce leagă poporul 
coreean de poporul rornăn". Refe- rindu-se la extinderea continuă a uzinei, secretarul comitetului de partid Sublinia câ în prezent se produc 500 de sortimente — de la ’ fibrele mătăsoase de vinalon (50 000 tone anual), pină la carbid. Odată cu uzina au crescut și oamenii. In prezent, pe lingă uzină funcționează un institut de învățămint superior și două școli profesionale, ceea ce a contribuit la formarea de noi și noi cadre de specialiști.Prezentîndu-ne realizările lor in muncă, gazdele de la uzina „16 Februarie", ca și de la alte întreprinderi coreene, ne-au vorbit totodată cu căldură de legăturile strfnse pe care le au eu unități similare din țara noastră, despre prețuirea pe care o acordă relațiilor de prietenie frățească cu poporul român.

Dumitru ȚINU
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HANDBAL • în „Cupa cupelor'7

Dinamo București - un avantaj 
de cinci goluriîn „Cupa cupelor", între Dinamo București și echipa Institutului de aviație din Moscova s-a jucat ieri la Palatul sportului și culturii un handbal de clasă. Spre meritul formației bucureștene, antrenată de Oprea Vlase, ea a fost aceea care a dat tonul partidei, cîștigînd-o la cinci goluri diferență : 25—20 (15—9). Maksimov, Kravțov, Klimov, Ilin. Ma- horin și alți jucători'moscoviți cu reputație în handbalul mondial au fost întrecuți încă în prima parte a meciului, prin priceperea tehnico- tactică și vigoarea lui Lieu. Mircea Grabovschi, Cosma, Ștef. firește Pe- nu, și colegii lor mai tineri, printre care și juniorul Mircea Bedivan. în special, Gheorghe Lieu a jucat for-

midabil în repriza intti, înscriind 10 goluri (4 din 7 metri), față de cele 7 (3) marcate de Maksimov 1 De altfel, și în final, duelul Licu—Maksimov s-a soldat cu „scorul" de 13 (5) —10 (4). Pe cei doi tunari ai echipelor i-au secondat Mircea Grabovschi (5) — cu citeva goluri de mare spectacol — și. respectiv, Oleg Gagii (5).Repriza a doua a fost mai ștearsă, cei mai mulți dintre jucătorii ambelor formații dînd semite de oboseală.Jocul s-a bucurat de arbitrajul foarte bun al cuplului iugoslav Val- cic și Simanovic.Returul întilnirii va avea loc la Moscova, in ziua de 23 Octombrie.
V. M.

DOI PUGILIȘTI ROMÂNI CÎȘTIGĂTORf 
LA TURNEUL DE LA BERLINPeste 6 500 de spectatori au urmărit la Berlin finalele turneului internațional de box care se desfășoară in fiecare toamnă în capitala R.D. Germane. Succese notabile au repurtat pugiliștii români Ion Budușan (u- șoară) și Ibrahim Faredin (muscă), care s-au clasat pe primele locuri Ia categoriile respective. Excelent a bo-

xat Ibrahim Faredin. Care după o sultă de victorii nete In meciurile preliminare, în finală l-a întrecut la puncte, cu o decizie de 5—0, pe Bu- tambeki (Uganda). în finala categoriei „ușoâră", Ion Budușan a ciștigat la puncte (decizie 4—1) în fața altui boxer român, Ion Ioancea.

FOTBAL:

Mîine, meciurile 
din etapa a Vlll-a 

a campionatului 
naționalDuminică se vor juca meciurile din etapa a VIII-a a campionatului național. La București, de la ora 11. pe Stadionul Republicii se vot întrece echipele Rapid și Politehnica Iași. După-amiază, de la ora 15, pe stadionul din Șoseaua Ștefan cel Mare, se va juca partida dintre Dinamo — locul I în clasamentul general — și F.C. Argeș — locul al IV-lea.Echipele bucureștene Sportul studențesc (locul al II-lea) și Steaua (locul al III-lea) vor juca in deplasare la Constanța și, respectiv, la Bacău. Echipa A.S.A. se va întrece pe teren propriu cu F.C.M. Reșița, (meciul va începe la ora 13 și va fi televizat in direct), urmind ca miercuri. 13 octombrie, de asemenea, la Tg. Mureș, să se joace și partida restanță cil Steaua.Celelalte jocuri ale etapei : Jiul — Progresul, Universitatea Craiova — Corvinul, .F.C.M. Galați — F.C. Bihor. Politehnica Timișoara — U.T.A. Toate aceste meciuri vor Începe la ora 15.

• TERRA ESTE MAI 
„ZVELTĂ". Forma globului terestru diferă, întrucîtva, de cea care i se atribuia pină acum. Pe baza a nu mai puțin de 200 000 de măsurători, efectuate de 21 sateliți artificiali, s-a putut acum contura adevărata siluetă a planetei noastre. Datele au fost comunicate în cadrul unui Congres internațional de geodezie, cu participarea a peste 5 000 de specialiști din întreaga lume. Iată citeva dintre Iregularitățile pînă acum necunoscute ale Pămîntului : turtirea la poli feste*  mai puțin accentuată decit se presupunea ; de asemenea, la Polul Nord se observă o protuberantă de 18,8 metri, în vreme ce la Polul Sud o scobitură de 23.8 metri. Lungimea exactă a Ecuatorului este de 40 182 408 km. Se poate spune, așadar, că „talia" Terrei este cu 2 000 km mai zveltă decit se cre

dea. Axa de lâ pol la pol este cu 22 km mai scurtă decit diametrul ecuatorial.
• IMITAȚIE PERFECTĂ. Cunoscuta firmă „Xerox" a pus la punct un nou tip de mașină de copiat ce poate reproduce perfect, în culori, diferite tipuri de documente. Or, scrie „Los Angeles Times", dacă ar intra pe mina unor persoane răuvoitoare, aceste mașini ar putea sluji la falsificarea cecurilor de călătorie sau a mandatelor poștale. Ca atare, încă de pe acum s-au făcut auzite numeroase voci care cer guvernului să interzică a- pariția pe piață a noilor mașini. Everett Prescott, director adjunct ai Oficiului de imprimate din Washington, unde se tipăresc bancnotele S.U.A., a recunoscut gravitatea pericolului, ârătind că se studiază luarea unor măsuri pentru a împiedica achiziționarea fără restric

ții â mașinilor. Pe de altă parte, el a declarat că noile mașini nu pot totuși imita bancnotele.
• VICTIMELE OCEANE

LOR. Dacă numărul accidentelor rutiere a început să scadă îh majoritatea țărilor lumii, ca urmare â reducerii vitezei de circulație pe drumurile publice, accidentele de navigație au devenit tot mai frecvente. în ultimii patru ani s-au scufundat 754 de vapoare o- ceanice de mare capacitate. Institutul vest-german pentru economia navigației marine, care furnizează această cifră, subliniază că în calcul n-au fost luate navele scufundate de capacitate mică, dar care însumează 4,2 milioane tone. Principalele cauze ale catastrofelor
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oceanice sînt ceața, incendiile și eșuarea navelor.
• S.O.S.-UL UNUI 

DRAMATURG. Jean Anouilh, decanul dramaturgilor francezi, autor a peste 40 de piese, din care unele sint cunoscute și publicului nostru, a terminat o nouă piesă — „Scenariu de film", satiră a moravurilor lumii marilor producători cinematografici. Cu această ocazie, dramaturgul a acordat un interviu revistei „Paris Match", în care de- plînge situația unor companii renumite, care, datorită reducerii subvențiilor guvernamentale, sint pe punctul de a da faliment și lansează Un apel pentru salvarea teatrului francez.

• SCRISORI INEDITE 
ALE LUI DOSTOIEVSKI. O editură din Leningrad a publicat recent o colecție de scrisori ale cunoscutului scriitor rus Fiodor Dostoievski și ale soției sale, Anna. Scrisorile, din care o parte văd pentru prima oară lumina tiparului, se referă la o perioadă de 15 ani. in timpul căreia Dostoievski a scris, printre altele, romanele „Idiotul" și „Frații Karamazov".

• BICICLETE - MAI 
MULTE CA MAȘINI! La sfirșitul anului trecut, în R. F. Germania erau înregistrate oficial 18 milioane de mașini particulare, iar la fiecare mașină revenea apro

ximativ o bicicletă și jumătate — relevă statisticile referitoare la numărul de vehicule de tot soiul în circulație în această țară. în țara Volkswagen-ului, unde, în general, automobilele au o mare răs- pîndire, se constată, in ultimul timp, o cerere sporită pentru achiziționarea de biciclete. E vădită dorința de mișcare a oamenilor, impulsionată și de recenta criză a combustibililor.
• VASTĂ ACȚIUNE 

ANTIDROG. Autoritățile americane au arestat joi 230 de persoane suspecte de a distribui în S.U.A. heroină de proveniență mexicană. Operațiunea face parte din cea de-a treia etapă a unui plan de distrugere a rețelei de distribuție a drogurilor de proveniență mexicană. în cadrul acestei campanii au fost arestați în total, pînă acum. 1 300 de traficanți. Cu prilejul arestărilor de joi s-a confiscat 

heroină in valoare de aproximativ 20 milioane de dolari.
• RELICVE BIOLOGI

CE. Spre surprinderea biologilor, calul sălbatic din rasa Prjeval- ski, care de mult timp n-a mai fost văzut in stepele mongole, a reapărut cu trei ani în urmă in Deșertul Gobi. în curînd o expediție va porni In căutarea acestui animal din care descind vestiții cai asirieni. Ea are misiunea de a captura și aduce citeva exemplare in noua rezervație recent înființată în Deșertul Gobi, unde sint ocrotite animale sălbatice de pe tot cuprinsul Mongoliei. După cum a- preciază specialiștii, in prezent în lume există doar ceva mai mult de 200 cai din această rasă, găz- duiți , în rezervații și grădini zoologice. Repopularea Mongoliei cu micii cai sălbatici oferă o șansă de supraviețuire acestui animal pe cale de dispariție.
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La sesiunea anuală, 
F.M.L și B.I.R.D. conchid: 

Restructurarea relațiilor financiare— 
în interesul soluționării actualelor 

dificultăți economice mondialeDupă o săptămînă de dezbateri, la Manila s-a încheiat, ieri, sesiunea anuală a Fondului Monetar Internațional (F.M.I.) și Băncii Internaționale pentru Reconstrucție și Dezvoltare (B.I.R.D.). Din multitudinea problemelor abordate, două teme au polarizat atenția participanților : creșterea resurselor financiare destinate sprijinirii eforturilor de progres ale țărilor in curs de dezvoltare și necesitatea urgentării reformei sistemului monetar internațional.Referindu-se la concluziile care s-au desprins în cursul dezbaterilor pe marginea primului subiect, președintele B.I.R.D., Robert McNamara, a declarat : „Principalul efort pentru dezvoltarea unei țări rămase în urmă trebuie să-1 facă însuși poporul acelei țări, dar pentru asigurarea reușitei este indispensabil un sprijin susținut din partea statelor industriale".In acest sens, țările în curs de dezvoltare au cerut sporirea resurselor financiare și îmbunătățirea condițiilor de acordare a împrumuturilor de către B.I.R.D. In același timp, numeroși participanți s-au pronunțat pentru reducerea taxelor vamale percepute de țările capitaliste, în vederea sporirii resurselor proprii ale „lumii a treia". Potrivit comentatorului agenției France Presse, statele occidentale s-au arătat mai mult de- cît dezinteresate față de problema transferului de resurse de la bogați spre cei săraci, fapt ce a provocat decepție și nemulțumire în rîndurile țărilor în curs de dezvoltare.în legătură cu cel de-al doilea subiect a existat un larg consens în ce privește urgentarea reformei sistemului monetar internațional. Căci,

în actuala etapă, în care vechiul sistem monetar de la Bretton Woods (1944) a încetat să mai existe, iar unul nou n-a putut fi încă pus la punct, fiecare țară occidentală, după cum s-a subliniat în cursul dezbaterilor. ia măsurile pe care le crede de cuviință pentru promovarea intereselor proprii, fără să țină seama de consecințele unor asemenea măsuri asupra partenerilor ei de schimb. Situația haotică de pe piețele financiare din Occident acționează ca o frînă în dezvoltarea relațiilor economice internaționale, fapt ce afectează toate statele, dar mai ales pe cele în curs de dezvoltare. Drumul spre o stabilitate a economiei și comerțului mondial — a declarat, la rîn- dul său, directorul general al F.M.I., Johannes Witteveen — trece prin eliminarea inflației, dar acest lucru nu este posibil în absența unui sistem monetar internațional sănătos și echitabil. Din păcate, relatează agenția Reuter, disputele dintre țările occidentale au împiedicat avansarea negocierilor în această problemă, fapt care face ca bilanțul dezbaterilor să cuprindă mai multe bune intenții decît decizii concrete.

ADDIS ABEBA

Pentru extinderea cooperării 
tehnice intre țările 

în curs de dezvoltareADDIS ABEBA. — „Cooperarea tehnică între țările în curs de dezvoltare" — aceasta este tema unei reuniuni interguvernamentale pentru zona Africii, organizată de P.N.U.D., care se desfășoară în capitala Etiopiei. Prezentînd poziția țării noastre în cadrul dezbaterilor, reprezentantul român a arătat că prezența României la reuniune este o expresie a dorinței sale, ca țară socialistă și în curs de dezvoltare, membră a „grupului celor 77", de a-și lărgi relațiile de cooperare cu celelalte state în curs de dezvoltare. El a evidențiat bunele raporturi de cooperare bilaterală, e- conomică și tehnică, stabilite între România și statele africane în curs de dezvoltare, care se desfășoară în baza unor acorduri de cooperare economică, tehnică și științifică, încheiate cu prilejul convorbirilor dintre tovarășul Nicolae Ceaușescu, președintele Republicii Socialiste România, și șefi de stat de pe continentul african, menționînd, totodată, acțiunile de cooperare ce se desfășoară între România și țări din Africa. Vorbitorul a subliniat apoi rolul important ce revine P.N.U.D., O.N.U. și instituțiilor sale specializate în promovarea cooperării tehnice dintre țările în curs de dezvoltare șl a reliefat sprijinul acordat de România țărilor africane, prin trimiterea de experți, pregătirea și specializarea de cadre prin intermediul P.N.U.D., al altor organisme internaționale și al Centrului comun O.N.U.D.I.—România pentru cooperarea cu țările în curs de dezvoltare, în domeniul industriei chimice și petrochimice.

PRIMELE REZOLUȚII ADOPTATE LA O.N.U.

î ••• ■ • v •• ■In sprijinul mișcării de eliberare 
națională, al luptei împotriva

apartheiduluiNAȚIUNILE UNITE 8 — Corespondentul nostru transmite : Comitetul pentru problemele sociale, umanitare și culturale al Adunării Generale a O.N.U. a adoptat primele două proiecte de rezoluții din această sesiune.Primul document vizează măsuri destinate transpunerii în viață, pe plan internațional, a prevederilor programului Deceniului de acțiune pentru combaterea rasismului și a

ae-

si rasismului9discriminării rasiale, precum șl țiuni îndreptate spre sporireaajutorului moral și material acordat de Națiunile Unite și alte organizații internaționale mișcărilor de eliberare națională și victimelor apartheidului și discriminării rasiale.Cel de-al doilea proiect de rezoluție privește convocarea, în Ghana, în 1978, a unei „Conferințe mondiale pentru combaterea rasismului și a discriminării rasiale".

ISTANBUL

Convorbiri economice romăno-turceISTANBUL 8 — Corespondentul Agerpres transmite : In continuarea vizitei întreprinse în Turcia, la invitația guvernului acestei țări, tovarășul Gheorghe Oprea, viceprim-minis- tru al Guvernului Republicii Socialiste România, a avut o întîlnire de lucru cu conducerea Camerei de industrie din Istanbul. Au participat Nurullah Gezgin, președintele Camerei de industrie, membrii Comitetului executiv al acesteia, precum și Nec- det Seckinoz, subsecretar de stat la Ministerul Energiei și Resurselor Naturale. Au fost prezenți George Ma-

rin, ambasadorul țării noastre în Turcia, și Alexandru Albescu, șeful Agenției economice române In Turcia.Discuțiile s-au concentrat îndeosebi asupra posibilităților de intensificare a cooperării între întreprinderi românești și firme industriale din regiunea Istanbul. Subliniind Interesul cercurilor de afaceri din Turcia de a dezvolta cooperarea cu țara noastră, conducerea Camerei de industrie din Istanbul a hotărît crearea unui grup de lucru permanent, care, împreună cu specialiștii români, să stabilească obiectivele concrete ale unei cooperări bilaterale, reciproc avantajoase.
Poziția P. C. I. față de situația

ÎN CONSILIUL DE SECURITATE economica

Lucrarea „ARMAMENTELE ȘI DEZARMAREA IN EPOCA
NUCLEARĂ”, editată de S.I.P.R.I., relevă:

„DEZARMAREA GENERALĂ, Șl ÎN PRIMUL RÎND 
DEZARMAREA NUCLEARĂ, ESTE UNA DIN CELE 
MAI ACUTE CERINȚE ALE DEZVOL TĂRII MONDIALE"

Propunerile SWAPO—bază reală și constructivă
pentru rezolvareaîn Consiliul de Securitate au continuat dezbaterile asupra situației din Namibia. Au luat cuvin tul reprezentanții Republicii Burundi, Poloniei, Sri Lanka, Chinei și Panama.Apreciind că situația din Namibia și represiunile sîngeroase din Africa de Sud au efecte negative asupra climatului politic din Africa și din întreaga lume, vorbitorii au insistat asupra necesității transpunerii în viață a Declarației O.N.U. privind acordarea independenței tuturor țărilor și popoarelor coloniale și respectării drepturilor inalienabile ale popoarelor Ia autodeterminare, libertate și independență. în scopul soluționării pe cale politică a situației din Namibia — teritoriu aflat de peste 30 de ani sub ocupația ilegală a R.S.A. — și al evitării vărsărilor de sînge, vorbitorii au cerut consiliului să determine adoptarea propunerilor SWAPO, care oferă o bază realistă și constructivă de reglementare a problemei. SWAPO a propus, între altele, eliberarea patrioților na- mibieni din temnițele apartheidului și începerea tratativelor directe pentru preluarea pe cale pașnică a puterii în Namibia. De asemenea, vorbitorii au recomandat consiliului să ceară Africii de Sud să recunoască principiile elaborate de Organizația Unității Africane care includ recunoașterea SWAPO ca singurul repre-

zentant autentic al poporului nami- bian, organizarea de negocieri între regimul de la Pretoria și SWAPO sub auspiciile O.N.U., retragerea forțelor armate, polițienești și a administrației sud-africane din Namibia, menținerea integrității teritoriale a Namibiei, eliberarea tuturor deținu- ților politici.

„Dificultățile pot fi depășite prin 
politicii deCorespondentul nostru reuniunii lucrări joi, la un co- poziția situația

ROMA transmite : La încheierea Direcțiunii P.C.I., ale cărei s-au desfășurat miercuri și Roma, a fost dat publicității municat în care se exprimă comuniștilor față de actuala economică și față de măsurile anunțate de guvern. Relevînd că problema centrală și urgentă rămine aceea a unor acțiuni pentru „însănătoșirea și reînnoirea economiei", documentul se referă la eventualele pericole ale
După lovitura de stat militară

In Taîlanda continuă acțiunile represive împotriva forțelor

LIBAN

realizarea unui consens asupra 
reînnoire"creșterii din nou a inflației, arăttnd că dacă aceasta ar deveni „galopantă și necontrolabilă", daunele care ar deriva pentru partea cea mai săracă a populației, pentru oamenii muncii cu venituri limitate ar fi incalculabile. Un pericol grav ar plana asupra regimului democratic Însuși, urmînd să fie afectate și procesele unitare favorizate de votul de la 20 iunie. „Direcțiunea P.C.I. iși reafirmă convingerea că problemele viitoarelor săptâmîni și ale viitoarelor luni vor putea fi depășite in mod pozitiv doar prin intermediul căutării unul consens cît mai larg In jurul unei politici de reînnoire". Re- afirmînd angajamentul P.C.I. de a participa în mod constructiv, în deplină autonomie, la confruntarea inițiată în adunările legislative, Direcțiunea P.C.I. confirmă deplina validitate a colaborării organice dintre toate forțele democratice, a unei participări efective a comuniștilor la conducerea țării.Agențiile de presă Informează că în Tailanda continuă valul operațiunilor represive declanșat de regimul militar venit la putere miercuri, în urma unei lovituri de stat. Focuri de armă au fost înregistrate în cursul nopții de joi spre vineri la Universitatea Thammasat din Bangkok, unde armata a continuat operațiunile de „curățire" a studenților, afiliati în majoritatea lor mișcărilor de stingă. Un comunicat oficial dat publicității la Bangkok informează că toate sindicatele tailandeze trebuie să-și înceteze activitatea.Pe de altă parte, „Consiliul național pentru reforma administrativă" — noul organism care deține întreaga putere — a anunțat că judecarea cazurilor legate de activitățile forțelor de stînga interzise prin lege (textul anterior luării puterii de că-

tre armată) este de competența tribunalelor militare.Regele Bhumibol al Tailandei a a- nunțat vineri numirea unui prim- ministru civil, care, în perspectivă, va lua locul actualei administrații militare. Noul prim-ministru, scrie agenția U.P.I., este o personalitate politică puțin cunoscută — Thanint Kraivichan. Agenția apreciază că hotărîrea regelui, căreia autorii loviturii de stat i-au recunoscut prerogativele de șef al statului, creează o anumită confuzie, cu atit mai mult cu cit noul premier a declarat că, „temporar, va lăsa guvernul în mîinile militarilor", pină va reuși să formeze un nou cabinet. Thanint Kraivichan a menționat între problemele imediate ale țării combaterea „pericolului comunist" și a „ambițiilor poporului care vrea să conducă țara".

LA 21 OCTOMBRIE

Conferința constituțională 
asupra RhodesieiMinistrul afacerilor externe al Marii Britanii, Anthony Crosland, a a- nunțat că a hotărît convocarea la Geneva a conferinței pentru constituirea guvernului de tranziție în Rhodesia. Conferința se va Întruni la 21 octombrie.
O nouă fărădelege 

a Siguranței chiliene
Asasinarea Martei Ugarte, 

membru în conducerea 
P. C. din Chile

Azi se reiau negocierile 
tripartite

In centrul atenției 
încetarea luptelorComisia tripartită (libanezo-pales- tineano-siriană) iși va relua azi lucrările la Chtaura (localitate din centrul țării) — a anunțat vineri reprezentantul Ligii Arabe in Liban, El Kholi. Vor fi discutate chestiuni legate de încetarea luptelor și aplicarea acordului libanezo-palesti- nean semnat in noiembrie 1969, la Cairo. Decizia reluării negocierilor tripartite, a precizat El Kholi, a fost luată în urma rezultatelor încurajatoare ale întîlnirilor siriano-palesti- nene și libanezo-palestinene, care au avut loc in ultimele zile. în același timp, el a arătat că reprezentanții desemnați de Q.E.P. sînt singura delegație oficială palestineană „Conferința arabă la nivel inalt de la Rabat (1974), a spus El Kholi, a recunoscut O.E.P. ca reprezentant unic și legitim al poporului palestinean și a negat orice drept al unei țări arabe de a se amesteca in problemele interne ale O.E.P.". Totodată, A.F.P. remarcă faptul că a- ceasta va fi prima întîlnire a Comisiei tripartite după instalarea președintelui Elias Sarkis, la 23 septembrie.Pe de altă parte, agențiile de presă trasmit că ijferi s-au semnalat schimburi intense de focuri de-a lungul liniei de demarcație din Beirut și in suburbiile orașului. Lupte violente au avut loc în munți și in nordul tării.pe- de-

și, in primul rind, 
problemele de im- 
mondiale. unor guși diagra-înarmărilor. Proba- unui cataclism în mod în cazul cind

întregii o-
In cuvîntarea rostită la Consfătuirea cadrelor din 

domeniul științelor sociale și invățămintului politic, 
tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU s-a referit din nou 
la problema dezarmării generale 
a dezarmării nucleare ca una din 
portantă deosebită ale dezvoltăriiO confirmare deosebit de elocventă a actualității și urgenței realizării de pași efectivi, concreți pe calea dezarmării o aduce lucrarea „ARMAMENTELE ȘI DEZARMAREA NUCLEARA", editată de Institutul internațional pentru cercetări in problemele păcii (S.I.P.R.I.), cu sediul la Stockholm. După cum se știe, S.I.P.R.I. publică anual un volum conținind studii consacrate problemelor cursei înarmărilor, e- fectuate de cercetători din numeroase țări. Volumul amintit are o semnificație specială, fiind, într-o anumită măsură, o lucrare de sinteză, care a- bordează problema dezarmării atit pe planul retrospectiv al deceniului scurs de la înființarea institutului, cît și al consecințelor care decurg pentru omenire în cazul continuării în același ritm a

cursei bilitatea nuclear crește constant cursa înarmărilor nu va fi oprită — este concluzia, cu valoare de avertisment, a autorilor.Lucrarea cuprinde studii consacrate îndeosebi stadiului actual al armamentelor clasice, armamentelor nucleare, războiului chimic și bacteriologic, cercetărilor și dezvoltării în domeniul înarmării, ca și eforturilor de control și dezarmare.Intre altele, se subliniază că, în cursul celor peste 30 de ani care s-au scurs de la lansarea primei bombe atomice de la Hiroșima, arsenalele nucleare s-au dezvoltat dincolo de orice limite previzibile. „Creșterea vitezei, a razei de acțiune și preciziei acestor arme a făcut să sporească riculos posibilitatea

clanșării unul conflict nuclear și, in loc să aducă stabilitate și securitate, armele nucleare au creat o instabilitate și insecuritate și mai mari". Ți- nînd cont de progresele tehnologice ale erei nucleare și de recentele salturi calitative în domeniul

armamentului strategic, dezvoltarea acestei categorii de armamente constituie o gravă amenințare la adresa meniri.Cu ajutorul gestive tabele me, lucrarea S.I.P.R.I. relevă că : * s• în 1975, CHELTUIELILE MILITARE în lume se ridicau la aproximativ 300 MILIARDE dolari ;• de la sfirșitul celui de-al II-lea război mondial, acestea au înghițit 7 000 MILIARDE DOLARI (la prețurile actuale) ;• din 1948 și pină în 1975 s-a înregistrat anual o creștere medie a cheltuielilor militare cu 4,5 la sută.• Cota-parte a cheltuielilor militare consacrate cercetării și dezvoltării militare a crescut de la o medie de UNU LA SUTA între cele două războaie la 10 PÎNĂ LA 15 LA SUTA la finele anilor ’50.• In domeniul cercetării în materie de armamente, în întreaga lume activează, în prezent, aproximativ 400 000 de savanți și ingineri.• Stocurile mondiale de arme nucleare reprezintă— la ora actuală — o putere explozivă de 50 000 me- gatone, adică 15 tone de trinittotoluen pe locuitor.• Numai în Europa se află instalate 10 000 arme nucleare tactice.
Toate datele publicate evidențiază și mai 

mult necesitatea imperioasă — subliniată cu 
atîta tărie de România socialistă — de a se 
trece neîntîrziat, pînă nu este prea tîrziu, 
de la discuții pe tema dezarmării la pași 
reali, electivi de dezarmare.

agențiile de presă transmit
Ambasadorul României în 

Uniunea Sovietică, Gheorghe Badrus, a fost primit ieri de N. A. Tihonov, prim-vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., cu care a avut o convorbire prietenească.
0 delegație a Comitetului 

pentru consiliile populare, condusă de Tudor Postelnicu, prim- secretar al Comitetului județean Buzău al P.C.R., președintele comitetului executiv al consiliului popular județean, a făcut o vizită de documentare și schimb de experiență în Uniunea Sovietică, la invitația Consiliului de Miniștri al R.S.F.S.R. Delegația română a luat cunoștință de activitatea desfășurată de sovietele de deputați ale oamenilor muncii și comitetele lor executive din Moscova și regiunea Ulianovsk.

Convorbirile sovieto-on- 
goleze,13 care au luat parte Brejnev, secretar general al C.C. al P.C.U.S., Agostinho Neto, președintele Mișcării Populare pentru. Eliberarea Angolei, președintele R. P. Angola, alte persoane oficiale sovietice și angoleze, s-au încheiat — relatează agenția T.A.S.S. La încheierea convorbirilor au fost semnate Tratatul de prietenie și colaborare între U.R.S.S. și R.P. Angola, Acordul cu privire la colaborarea între P.C.U.S. și M.P.L.A. și Declarația comună sovieto-angoleză.

pentru cunoașterea posibilităților da lărgire a comerțului Columbiei cu a- ceste state. %
Conferința anuală a Parti

dului conservator - princi' palul partid de opoziție din Marea Britanie — și-a încheiat, vineri, lucrările la Brighton. In cuvintul său final, liderul partidului, Margaret Thatcher, a subliniat necesitatea soluționării urgente a serioaselor dificultăți economice, politice și sociale care confruntă în prezent Anglia.

Creșterea taxei de scont 
în Anglia. Pentru limitarea creșterii masei monetare și apărarea lirei sterline, guvernul britanic a hotă- rît majorarea taxei de scont a Băncii Angliei pînă la 15 la sută și fixarea la 6 la sută a depozitelor bancare obligatorii. Aceste măsuri au influențat situația la bursă printr-o ușoară redresare a lirei sterline, însoțită însă de o scădere foarte rapidă a cursului acțiunilor industriale.

La Pekin va fi construit 
MAUSOLEUL 

LUI MAO TZEDUN

„Rolul forțelor păcii în 
lupta pentru progres" es ® deviza sub care se desfășoară, înce- pînd de ieri, la Budapesta, lucrările Conferinței internaționale pentru dezvoltare, organizată de Consiliul Mondial al Păcii.

Problema cipriota. Repre- zentantul secretarului general al O.N.U. în Cipru, Peres de Cuellar, a avut întrevederi separate cu conducătorii celor două părți cipriote din insulă, respectiv cu Tassos Papadopoulos (conducătorul delegației greco-cipriote), și Urnit Onam (reprezentantul comunității turco-cipriote), în vederea reluării convorbirilor in- tercomunitare.

In sălile Primăriei orașului 
Koln a avut loc vernisajul unei 
expoziții de sculptură româ
nească contemporană. Primarul 
orașului, dr. Friedrich Jacobs, 
și ambasadorul român. Ion Mo- 
rega, au scos in evidență dez
voltarea pozitivă a schimburi
lor cultural-artistice româno— 
vest-germane.

Precizări privind menți
nerea stării de urgență în 
Peru. ”^n prezent există în Peru 143 de deținuți pentru activități politice subversive, între care 17 membri ai unei organizații paramilitare, autointitulată Armata Populară Peruană (E.P.P.)" — a declarat ministrul peruan de interne, generalul Luis Cisneros Vizquerra. El a arătat că existența acestei grupări și a altora similare justifică menținerea stării de urgență în țară.

PEKIN 8 (Agerpres). — Agenția China Nouă anunță că, pentru a eterniza memoria președintelui Mao Tzedun, Comitetul Central al P.C. Chinez, Comitetul Permanent al Adunării Naționale a Reprezentanților Populari, Consiliul de Stat și Comisia militară a C.C. al P.C. Chinez au hotărit, la 8 octombrie, construirea Ia Pekin a unui mausoleu. La terminarea mausoleului, sarcofagul ședinteluiAgenția asemenea, nez de a se publica „Operele alese" ale lui Mao Tzedun, precum și despre pregătirile în vederea editării lucrării „Operele lui Mao Tzedun".

Cinci membri ai P.C. din 
Spania arestați 18 26 septembrie, în cursul unei manifestații în favoarea amnistiei, au fost încarcerați la 7 octombrie în închisoarea provincială din La Corogne. Pe de altă parte, s-a aflat că o conferință de presă care urma să o țină vineri, la Ferrol, Ramon Tamames, membru al C.C. al P.C. din Spania, a fost interzisă de autoritățile locale.

aici de cristal cu Mao Tzedun. China Nouă a hotărîrea C.C.
va fi așezat corpul pre-transmis, de al P.C. Chi-

Banca Mondială 8 8nunt3t cS va trimite o misiune de informare la Hanoi, pentru a examina, împreună cu autoritățile vietnameze, necesitățile de ajutor economic ale R. S. Vietnam.

Ciocniri între grupuri de 
teroriști și forțele de ordine au avut loc în nordul Argentinei — informează A.F.P. Patru persoane din rîndurile teroriștilor au fost ucise.

Secretarul general al 
Adunării parlamentare a 
N.fl.T.0., Philippe Deshormes, a anunțat la Lisabona că, la viitoarea reuniune a acestui for, Portugalia va li reprezentată de cinci deputați. Aceștia vor fi desemnați de cele patru grupuri parlamentare, printre care și cel al partidului comunist.

Comunicatul sovieto—da- 
n@Zr publicat la încheierea vizitei oficiale efectuate în Danemarca de ministrul afacerilor externe al U.R.S.S., Andrei Gromîko, subliniază că părțile și-au exprimat hotărîrea de a aplica intru totul prevederile Actului final al Conferinței pentru securitate și cooperare în Europa. Totodată s-a evidențiat că este necesar ca măgurile de destindere politică să fie completate prin măsuri de destindere militară.

au al
într-o conferință de pre- 

gQ purtătorul de cuvînt al Secretariatului Federal pentru Afacerile Externe al Iugoslaviei a declarat : „Vă pot informa cu satisfacție că președintele Tito se reface cu foarte mult succes" — transmite agenția Taniug.

Președintele Comisiei Ca
merei Reprezentanților a 
S.U.A. constituite în vederea anchetării împrejurărilor în care fost asasinați fostul președinteS.U.A. John Fitzgerald Kennedy și fostul lider al populației de culoare, Martin Luther King, a anunțat că intenționează să-i . audieze pe președintele Ford, pe fostul guvernator al statului Texas, John Connally, și pe Jacqueline Onassis.

Un tîrg specializat al 
țărilor socialiste urraează să se deschidă la Bogota, a anunțat rectorul Corporației naționale a gurilor și expozițiilor, Oscar PerezGutierrez. Tîrgul va oferi un prilej

di- tîr—

Comisia militară de ar
mistițiu din Coreea se va uni azi, la Panmunjon. Aceasta va fi prima ședință a comisiei după încheierea acordului din septembrie, privind interzicerea intrării întregului personal militar al unei părți în porțiunea ocupată de cealaltă parte din zona mixtă de securitate, peste linia militară de demarcație.

Arestări. Milanoau re_ ținute de poliție trei persoane făcînd parte dintr-o organizație neofascistă, care au participat recent la atacarea unui sediu al partidului comunist — informează A.F.P. Cu prilejul perchezițiilor efectuate Ia domiciliile a- cestora au fost descoperite materiale de propagandă neofascistă.

0 reuniune internaționa
lă în problemele energiei deschide mîine la Abidjan (Coasta Fildeș). Participă specialiști din de țări, care vor prezenta rapoar- și studii pe marginea cercetărilor
sede50teprivind noi surse de energie.

SANTIAGO DE CHILE 8 (Agerpres). — Partidul Comunist din Chile a dat publicității o declarație în care se arată că Marta Ugarte, membru în conducerea partidului, a fost asasinată de agenți ai Siguranței chiliene.Corpul mutilat a! Martei Ugarte, care fusese arestată la 9 august a c., a fost descoperit la 14 septembrie pe o plajă la nord de orașul Valparaiso.Comuniștii chilieni — se subliniază în declarație — cheamă organizațiile democratice internaționale, popoarele tuturor țărilor să intensifice mișcarea pentru încetarea terorii în Chile și eliberarea deținuților politici.
Suedia va dezvolta relații 
cu toate țările europene 

Declarația-program 
a noului guvernSTOCKHOLM — Suedia va continua să promoveze o politică da neutralitate și va milita pentru consolidarea păcii în lume — se arată în declarația-program a noului guvern suedez, prezentată vineri în parlament de către premierul Torbjorn Fălldin. Guvernul este gata să dezvolte relațiile sale cu toate statele europene și să sprijine activitatea Națiunilor Unite, a declarat premierul suedez. Pe de altă parte, el a afirmat intenția țării sale de a continua să acorde sprijin mișcărilor de eliberare a popoarelor din Africă australă și ajutor economic țări! o- în curs de dezvoltare. Suedia, se arată în declarație, se pronunță în favoarea adoptării de măsuri concret# în direcția dezarmării.

Automobilul sub spectrul 
crizei economice

SpreUn comunicat la Londra, la încheierea vorbirilor dintre reprezentanți ai Franței și Marii Britanii, reafirmă solemn dreptul la autodeterminare al Noilor Hebride — teritoriu cu statut de condominium.Comunicatul menționează că sînt fixate condiții prealabile pentru acordarea independenței arhipelagului, ințelegînd prin a- ceasta ,.un spirit de cooperare democratic" al partidelor politice din Noile Hebride și adoptarea măsurilor pentru buna

autodeterminarea Noilor Hebridedat publicitățiicon-

r

funcționare a Adunării reprezentative. Membrii adunării au fost aleși in noiembrie 1975 și urmează să-și preia mandatul luna viitoare.Arhipelagul Noile Hebride este situat in sud-vestul Oceanului Pacific și cuprinde 72 de insule. Suprafața totală a arhipelagului este de 14 763 kmp, iar populația însumează 100 000 de locuitori. Principalele produse ale insulelor sint : tutun, cafea, cacao, nuci de cocos, lemn, copra, minereu de mangan.

Congresul Federației Sin
dicatelor Muncitorilor din 
Madagascar (f s.m.m.), care și-a încheiat lucrările la Antananarivo, s-a pronunțat pentru transpunerea In practică a Cartei Revoluției Malgașe. Congresul a lansat un apel la unitatea tuturor forțelor progresiste în lupta împotriva imperialismului, pentru lichidarea ultimelor vestigii ale colonialismului și rasismului pe continentul african. Intr-o rezoluție de politică generală, F.S.M.M. se pronunță pentru transformarea Oceanului Indian într-o zonă a păcii.

„Cel mai mare spectacol mon
dial al automobilului debutează 
intr-o atmosferă cenușie, um
brită de norii pesimismului." 
Astfel a caracterizat o revistă 
de specialitate auspiciile sub 
care se desfășoară al 63-lea 
salon al automobilului de la 
Paris, inaugurat joi, fără strălu
cirea și fastul din alți ani.

De ce ? Pentru că, după ce 
criza energetică a provocat o 
netă scădere a cererii pe piața 
automobilului, cu consecințele 
sale directe : închiderea unor 
uzine, creșterea șomajului in 
această ramură etc., guvernul 
francez a adoptat recent o serie 
de măsuri care vor reduce și 
mai mult „apetitul" amatorilor 
de deplasări pe patru roți. Ast
fel, in următoarele săptămini, 
prețul benzinei va spori cu 15 
la sută, iar impozitele auto vor 
crește in medie cu 50 la sută.

Semnificativ este faptul că 
publicitatea, altădată zgomotoa
să și agresivă, se mulțumeșt» 
acum să prezinte calitățile mași
nilor de mic litraj, principalele 
argumente fiind consumul redus 
de combustibil și prețul de vin- 
zare. Observatorii amintesc insă 
că, in decurs de 5 ani, majori
tatea fabricanților au sporit 
preturile cu aproape sută la 
sută.

Evident că, in această situați» 
de criză economică, competiția 
dintre firmele producătoare de
vine tot mai acerbă, „tn anii ce 
vin se va da o bătălie la cuțite" — scrie...............................
folosind 
realistă.

ziarut „Le Monde* 1 — 
o formulă plastică, darParis P. DIACONESCU
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