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TO VARAȘUL NICOLAE CEAUȘESCU 

a vizitat ieri o expoziție de elemente 

de construcție, mari magazine și artere 
comerciale tradiționale din centrul Capitalei
încă o manifestare din numeroasele care exprimă preocuparea
susținută a secretarului general al partidului pentru ca Bucureștiul 
să aibă o înfățișare tot mai frumoasă, servicii publice moderne, 
dotări funcționale, corespunzător politicii P. C. R. de continuă 

ridicare a calității vieții oamenilor muncii
■ Importante indicații vizînd soluțiile constructive și tehnologiile 

de execuție, reducerea consumurilor de materiale și a costului 
construcțiilor, introducerea de materiale cu însușiri superioare, 
mai ușoare și mai ieftine, sporirea gradului de industrializare 
a lucrărilor pe șantiere, îmbunătățirea confortului apartamentelor, 
a aspectului exterior al blocurilor de locuințe

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socia
liste România, a făcut, miercuri, 17 noiembrie, o vizită de 
lucru în Capitală.

In prima parte a vizitei a fost reluată analiza cu pri
vire la introducerea unor tehnologii mai eficiente în dome
niul construcțiilor de locuințe și sporirea continuă a gradu
lui de industrializare a lucrărilor, începută în urmă cu mai 
puțin de o săptâmînă, în cadrul unei întîlniri cu specialiștii 
și edilii, desfășurată la întreprinderea de construcții pre
fabricate din cartierul Militari.

In cea de-a doua parte a dimineții, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a vizitat o serie de mari magazine, artere și va
duri comerciale tradiționale ale Capitalei.

Secretarul general al partidului a fost însoțit de 
tovarășii Manea Mânescu, Ion Dincă, losif Uglar și Teodor 
Coman.La sosire, în fața sediului cunos- ducătoare de prefabricate, unde se cutei întreprinderi bucureștene pro- afla amenajată o cuprinzătoare ex

poziție de elemente de construcție dintre cele mai variate, secretarul general al partidului a fost întimpi- nat de. Vasile Patilineț, ministrul economiei forestiere și materialelor de construcții, Maxim Berghianu, ministrul aprovizionării tehnico-ma- teriale și controlului gospodăririi fondurilor fixe, Vasile Bumbăcea, ministrul construcțiilor industriale, de reprezentanți ai consiliului popular municipal.Tovarășul Nicolae Ceaușescu a examinat, în cursul acestei întîlniri de lucru, o serie de noi soluții elaborate de specialiștii Ministerului Economiei Forestiere și Materialelor de Construcții și ai centralei de specialitate din cadrul Consiliului popular al Capitalei în scopul diminuării în continuare a consumurilor de materiale pentru construcții de locuințe. Secretarului general al partidului i-au fost prezentate, de asemenea. o serie de produse noi, aflate în fază de prototip, precum și tehnologiile adecvate de execuție, puse la punct pe linia aplicării indicații
■ Recomandări privind urbanistica, dezvoltarea și buna funcționare 

a comerțului, utilizarea, unor vechi edificii au fost date de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la fața locului, parcurgînd vechi străzi ale marelui 
oraș, intrînd în cele mai diferite magazine, discutînd cu edilii 
Capitalei, cu specialiștii, cu cetățeni aflați în zona vizitată

lor și concluziilor precedentei sale întîlniri, consacrate analizării acelorași probleme de majoră importanță pentru sporirea volumului construcțiilor sodal-culturate și a confortului locuințelor, îmbunătățirea condițiilor de viață ale oamenilor muncii.în cursul acestui dialog de lucru, specialiștii au subliniat că s-au găsit o serie de soluții avantajoase, de folosire a unor materiale mai ieftine, prelucrate prin tehnologii superioare, a căror aplicare implică un consum mai mic de oțel și de ciment față de cel înregistrat pină in prezent și un volum scăzut de manoperă. Sînt ilustrative, în acest sens, produsele prezentate în cadrul expoziției, unele abia intrate în fabricație, altele chiar mai recente, aflate încă în fază de prototip sau de experimentare. Rețin atenția, între altele, panourile de fațadă cu diferite tipuri de finisaje, realizate în condițiile reducerii însemnate a consumurilor, gama largă Joe pereți despărțitori, executați din materiale ușoare și ief-
(Continuare în pag. a IlI-a)

Președintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu. a primit, miercuri dimineața, pe Siteke Gibson Mwale, ministrul afacerilor externe al Republicii Zambia, care a făcut o vizită oficială în țara noastră.La întrevedere a participat tovarășul George Macovescu, ministrul a- facerilor externe.A fost de față Albert Nkanda Ka- lyati, ambasadorul Zambiei în România.Cu acest prilej, ministrul zambian a transmis președintelui Nicolae Ceaușescu un salut frățesc din partea președintelui Republicii Zambia, dr. Kenneth David Kaunda, precum și urări de succes Partidului Comunist Român și poporului român.Mulțumind, tovarășul Nicolae Ceaușescu a rugat să se transmită președintelui Kaunda un cald salut prietenesc, urări de succes pentru Partidul Unit al Independenței Na
VESTI DIN ÎNTRECEREA 

SOCIALISTĂ
Avans în îndeplinirea 

planuluiRecent, colectivul de muncitori, ingineri și tehnicieni de la I.M.A.I.A. Balș a raportat îndeplinirea planului anual la principalii indicatori. Punind accentul pe îndeplinirea ritmică a planului producției fizice, colectivul unității a reușit ca, pînă acum, să producă suplimentar 500 bucăți aripi de ploaie cu 60 de as- persoare, 500 bucăți aripi de ploaie cu 15 aspersoare, 200 mașini de sub- solat, echipament de irigații în valoare de 12 milioane lei ș.a.
Crește zestrea edilitară 

a localitățilorLucrătorii de pe șantiere depun eforturi susținute pentru realizarea în bune condiții a planului de construcții de locuințe și obiective so- cial-culturale. în județele Dolj, Bacău, Neamț și Vrancea au fost terminate și predate beneficiarilor, de la începutul anului, aproape 5 000 de apartamente. Au fost astfel întregite o serie de ansambluri și cartiere noi, cum sînt „Craiovița nouă“, ale cărui proiecte au fost realizate în proporție de peste o treime ; alte ansambluri au fost ridicate în localitățile Piatra Neamț, Roman. Bacău, Focșani, Moinești. Și în orașul Gherla, așezare care se înscrie tot mai 

ționale din Zambia, bunăstare și fericire poporului zambian prieten.In timpul convorbirii a fost relevată cu satisfacție evoluția pozitivă a relațiilor dintre cele: două țări, a- vind la bază importantele înțelegeri stabilite cu ocazia dialogului româ- no-zambian la nivel înalt, de la București și Lusaka. Totodată, s-a a- preciat că există largi posibilități pentru adincirea și extinderea colaborării politice, economice, tehni- co-științifice. culturale și în alte domenii de interes reciproc, exprimîn- du-se dorința comună de a se imprima un curs mereu ascendent relațiilor româno-zambiene, cooperării bilaterale, în folosul ambelor popoare, al înțelegerii și conlucrării rodnice între națiuni.Au fost abordate, de asemenea, aspecte ale actualității politice internaționale. în acest cadru s-au evidențiat mutațiile profunde produse în viața internațională, ca urmare a 

pregnant în peisajul modern al județului Cluj, zestrea locativă va spori, pînă la sfirșitul anului, cu cîteva sute de apartamente. în numeroase alte localități, paralel cu construcția de locuințe, au fost realizate noi obiective social-culturale. Este vorba de construcția a noi magazine în orașul Botoșani și in alte 20 de localități din județ, a noi școli, unui han turistic și unui complex meșteșugăresc în orașul Șiret, a unul modern cinematograf la Filiași.
Economii de materii prime 

și combustibilOamenii muncii din industrie au înscris în bilanțul activității lor însemnate economii de materii prime și materiale, de combustibil. Numeroase colective din unități constructoare de mașini au supus re- proiectării multe din produsele lor. ceea ce a dus la realizarea unor sortimente cu caracteristici îmbunătățite și cu un consum mai redus de metal. Ca urmare, întreprinderea de specialitate din Arad a raportat că, prin reproiectarea unor vagoane de marfă și de călători, a realizat pînă acum o economie de peste 1 000 tone metal. O cantitate egală de metal au economisit, pe aceeași cale, și constructorii de rulmenți din Bîrlad. Muncitorii întreprinderii „Unlo“ din 

creșterii rolului și influenței forțelor progresului, democrației și păcii, a a- firmării tot mai puternice a voinței popoarelor de a trăi liber și suveran, de a decide asupra destinelor lor și bogățiilor naționale, de a participa, în mod egal, la soluționarea constructivă a problemelor ce confruntă astăzi omenirea.Schimbul de vederi a reliefat hotă- rîrea României și a Zambiei de a-și aduce și în viitor o contribuție activă la cauza luptei de eliberare a popoarelor din Africa australă, e luptei generale împotriva imperialismului, colonialismului și neocojo- nialismului, politicii de discriminare rasială și apartheid, pentru lichidarea fenomenului subdezvoltării și •făurirea unei noi ordini economice mondiale, la statornicirea unui climat de pace și securitate, de colaborare în întreaga lume.întrevederea s-a desfășurat într-o atmosferă de caldă cordialitate și prietenie.

Satu-Mare pot fabrica, suplimentar, un număr de 35 locomotive de mină din cantitatea de oțel și fontă economisită, iar la întreprinderile de utilaj chimic din Ploiești și Buzău, metalul trecut pină acum în contul economiilor ar putea fi transformat în circa 2 800 schimbătoare de căldură. De asemenea, colectivele unităților industriale din județul Bihor au economisit, de la începutul acestui an, circa 20 000 tone combustibil convențional, aproape 4 000 tone metal. 2 500 mc material lemnos, peste 1 750 tone ciment, însemnate cantități de talpă, fire de bumbac ș.a.
Materiale de construcții 

peste prevederiDe la începutul anului și pînă tn prezent, colectivul Combinatului de lianți și azbociment Birsești a obținut suplimentar față de plan 45 000 tone ciment. 2 700 tone var, 50 000 mp plăci și 17 000 ml tuburi din azbociment, cantități ce întrec de peste două ori prevederile din angajamentul anual. Succesul are la bază acțiunile întreprinse în combinat pentru creșterea indicilor de utilizare a instalațiilor la toate liniile de fabricație și micșorarea perioadei de staționare a utilajelor în revizii și reparații, măsuri care au permis sporirea productivității muncii cu 1,4 la sută peste prevederile de plan.
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BATALIA PORUMBULUI
IN FAZA FINALA

Cum se muncește pentru a încheia strînsul
și depozitarea recoltei?

Insilozarea furajelor la asociația intercooperatlstd din Caransebeș pentru creșterea vacilor de laptegeneral al direcției a-direc-• județene de partid, directori ai Bihor și Vaslui.

A

La chemarea comandamentelor județene pentru agricultură, oamenii muncii de la sate iși intensifică eforturile pentru încheierea grabnică a strânsului și depozitării porumbului, a celorlalte culturi aflate încă în cîmp. Potrivit datelor centralizate la Ministerul Agriculturii, porumbul a mai rămas de strâns de pe circa 400 000 hectare. Raportată la baza tehnică și forța de muncă de care dispune agricultura noastră, această suprafață echivalează cu 4—5 zile bune de lucru, ceea ce practic înseamnă că recoltatul porumbului poate fi încheiat pînă la sfîrșitul acestei săptămîni.La ancheta „Scînteii" privind măsurile ce se iau pentru încheierea recoltatului, transportului și depozitării porumbului în următoarele zile, răspund astăzi secretari ai comitetelor fiilor agricole din județele Neamț, I
NEAMȚ • Gheorghe GRIGORE, secretar al Comitetului județean Neamț al P.C.R., președintele uniunii județene a C.A.P. :în județul Neamț vremea continuă să rămînă instabilă, cu burnițe și cețuri frecvente. Cu toate acestea, zilnic în cîmp este asigurată o masivă concentrare de forțe mecanice și umane, ceea ce a făcut pînă în prezent porumbul coltat de pe mai bine de din suprafața cultivată. în zile atenția noastră a fost spre sortarea și transportul din cîmp a tot ceea ce se recoltase anterior, astfel incit în prezent s-a ajuns ca tot ce se recoltează ziua, pînă seara să fie depozitat.Probleme deosebite ridică conservarea porumbului, dată fiind umiditatea ridicată a boabelor. în acest sens a trebuit să adoptăm unele măsuri speciale. Bunăoară, prin mici modificări la sistemul de site, 70 de combine pentru cereale vor fi folosite la bătutul staționar al știuleților. Se asigură astfel direct din cîmp întreaga cantitate de porumb boabe

volum de lucrări. Avem convingerea că toate aceste măsuri luate în ultimul timp de către comandamentul județean vor asigura condițiile pentru ca, în ciuda timpului nefavorabil, în următoarele 5—6 zile întreaga recoltă de porumb să fie strânsă, transportată și depozitată.
Întreprinderi și instituții. Sintem încredințați că, prin măsurile stabilite de comandamentul județean pentru intensificarea ritmului de recoltare, transport și depozitare a porumbului, vom încheia aceste lucrări in cel mult 6—7 zile.

pentru capacitățile de uscare tente în județ- De altfel, în scop, uscătorul de borhot de exls- acest la Fa
BIH0R • Ioan LUPU, secretar al Comitetului județean Bihor al F.C.R., președintele uniunii județene a C.A.P. :Ținînd seama de faptul că județul Bihor mai are de recoltat porumbul

posibil ca să fie re- 71 la sută ultimele 3 îndreptată
Ne informează cadre de partid și de stat 

din județele Neamț, Bihor și Vaslui

brica de zahăr din Roman s-a reprofilat pentru uscatul porumbului. Aceeași măsură s-a luat și Ia stația de uscat furaje verzi din Tupilați. Ca urmare, capacitatea zilnică de uscare a porumbului a crescut la nivelul întregului județ cu 600 de tone. Și în ce privește transportul propriu-zis, pe lingă mijloacele auto s-a trecut și la folosirea celor peste 3 000 de atelaje ale unităților agricole. Pe de altă parte, mijloacele de transport din unitățile care au încheiat recoltatul sînt dirijate cu operativitate în cooperativele agricole din zona de sud a județului, unde urmează să se execute un mare

de pe 10 000 hectare, comandamentul județean a luat o serie de măsuri menite să asigure încheierea acestei lucrări în maximum o săptămînă. Este vorba, în primul rând, de transferarea forțelor mecanice de la unitățile care au terminat recoltarea porumbului la unitățile unde această lucrare este mai întîrziată. De asemenea, peste 500 de autocamioane de la autobazele de transport auto din județ, în majoritatea lor prevăzute cu remorci, au fost repartizate în agricultură. La acțiunea de sortare și prefirare a porumbului participă întreaga populație aptă de muncă din localitățile județului, la care se adaugă și forțe din

Mecanizatorii de la S.M.A. Stîlpu, județul Buzâu, recolteazâ porumbul cu ajutorul combinelor. Foto : N. Buică

VASLUI • ing. Gheorghe MÂNU, directorul gricole :Situația < toamnă a damentului măsuri urgente, de pe o zi pe alta, pe baza cunoașterii în fiecare moment a realității din unități. în asemenea condiții vitrege, s-a reușit ca pînă în momentul de față să se recolteze porumbul de pe 56 000 hectare, din cele 85 000 hectare cultivate. Se depun eforturi mari în vederea realizării la nivelul județului a unei viteze zilnice de recoltat de circa 5 000 hectare, astfel ca indiferent de starea timpului să reușim ca porumbul să fie cules în 6 zile.O problemă deosebită o constituie transportul din cîmp a recoltei, in- trucît drumurile au devenit aproape impracticabile. Oamenii dau dovadă însă de adevărat eroism și transportă în saci, în coșuri, cu brațele, cu atelajele, pentru că numai așa se va reuși ca în 3—4 zile să se ducă din cîmp în adăposturi cantitățile de știuleți ce s-au recoltat pînă acum. Pentru a se preîntîmpina rămînerea grămezilor de porumb pe cîmp, se recoltează numai în saci și se transportă direct la bazele de recepții sau magaziile unităților agricole. Avînd în vedere distanțele mari pînă în bazele de recepție, au fost organizate centre volante, unde se depozitează o bună parte din producția ce trebuie livrată la fondul de stat. Ținînd seama de faptul că porumbul prezintă un grad ridicat de umiditate, s-au construit adăposturi cu lățime mică — pătule, spații sezoniere cu sistem de ventilație în straturi subțiri. Instalații de ventilație funcționează la cooperativele Vaslui, Epu- reni de Huși, Vutcanl, Văleni-Vaslui și altele. Sînt organizate și acțiuni de întrajutorare. De exemplu, de uscătorul instalat la Crețești beneficiază și cooperativa vecină Oltenești. Zi și noapte, peste tot în județ, mii de oameni, mobilizați de comandamentele județean și locale, nu-și precupețesc eforturile pentru a evita pierderile de recoltă.

de excepție din această impus din partea coman- i județean luarea unor Față în fată
CIMPOI $1 SILOZURILE DE FURAIE

Nimic din ceea ce poate intra in hrana animalelor
să nu se iroseascăîn aceste zile, paralel cu recoltarea, transportul și depozitarea porumbului, cooperatorii și lucrătorii din I.A.S. continuă strângerea și insilozarea furajelor. Pe cîmp există importante resurse de nutrețuri : coceni, colete de sfeclă — care pot și trebuie să fie însilozate, astfel încît să se echilibreze balanța furajelor și chiar să se creeze rezerve. In cooperativele agricole planul de însilozare a fost realizat, iar în întreprinderile agricole de stat această lucrare s-a făcut în proporție de 90 la sută. Avînd în vedere că pe cîmp există mari cantități de coceni de porumb, se cere ca organizațiile de partid, conducerile unităților agricole să organizeze strîngerea neîntîrziată a acestora în vederea însilozării. Nimic din recolta acestui malelor din populației. an să nu se risipească, totul să unitățile agricole, cîtîn unitățileCluj sînt în curs ample lucrări pentru a crea, condiții optime de furajare și adăpostire a animalelor în tot cursul iernii. Din inițiativa comitetului județean de partid au fost analizate posibilitățile de echilibrare a balanței furajere prin recoltarea și depozitarea tuturor resurselor de nutrețuri. în fiecare consiliu intercoope- ratist s-au creat formații specializate de mecanizatori și cooperatori care asigură folosirea grupată a mijloacelor mecanice și de transport. Ca urmare, în cooperativele agricole a fost depășit planul de însilozare. în unele ferme și complexe zootehnice de stat și cooperatiste s-a organizat activitatearecoltat și pînă la Insilozarea pro- priu-zisă. La I.A.S. Cluj, de pildă, pentru cele 1 200 de taurine au fost însilozate 5 000 tone de furaje și s-au depozitat 1 200 tone de fin. Iar munca continuă fără întrerupere pentru

agricole din județul

în flux continuu de la

și pentru lie folosit pentru hrana ani- cele apartinînd gospodăriilor
o rezervă de cel puțin 1000a crea . .tone de furaje însilozate. Directorul unității, tov. Remus Chioreanu, ne spunea că cea mai mare atenție se acordă calității lucrărilor, depășirii zilnice a graficelor întocmite. O parte din coceni se însilozează la marginea tarlalelor, în apropierea unui drum accesibil pe orice vreme.în condițiile acestei toamne umede și reci este nevoie de discernă- mînt și spirit gospodăresc pentru conservarea fără pierderi a tuturor furajelor. Recoltarea și insilozarea cocenilor în amestesc cu tăiței de sfeclă și alte nutrețuri trebuie încheiată odată cu recoltarea porumbului. Totodată, continuă sortarea știuleților în funcție de procentul de umiditate, Urmărindu-se ca nimic să nu se deprecieze. La I.A.S. Baciu, de exemplu, această activitate se desfășoară neîntrerupt, ziua și noaptea, în două schimburi prelungite. Două echipe formate din 25—30 de meca-

nizatori însilozează știulețil cu procent mare de umiditate. Cele două combine autopropulsate pentru furaje și două mori cu ciocănele funcționează aproape 24 de ore din 24. în tot cursul nopții se asigură asistentă tehnică și supravegherea lucrărilor de către cel puțin unul din cadrele de conducere ale I.A.S.Acum, cînd pe cîmp se găsesc multe nutrețuri iar în silozuri și depozite mai sînt locuri goale, se cere un plus de atenție pentru echilibrarea balanței furajelor. Dacă pe ansamblul județului cooperativele agricole au depășit planul anual de zare, în cerințele malelor. lor duce vele agricole Fizeșu-Gherlei, Cășei, Vaida-Cămăraș etc. nu există cantități îndestulătoare de furaje pentru a permite hrănirea normală a animalelor. La Fizeșu-Gherlei, de pildă, s-au insilozat numai 650 tone de furaje, în loc de 1 000 tone cit s-a prevăzut. De asemenea, pentru cele 923 taurine ale cooperativei din Cășei lipsesc 1 000 tone de nutrețuri, adică o treime față de cantitatea necesară. Asemenea situații se cer analizate cu atenție, pentru ca acum, cînd mai este încă posibil, să fie strînse, în- silozate și depozitate toate furajele.

însilo- unele unități nu se asigură minime de hrană ale ani- O analiză a balanței furaj e- la concluzia că la cooperati-

C. BORDEIANU
— r-ib I'

ORGANIZAȚIA DE PARTID 
propulsor al progresului tehnic

IA ÎNTREPRINDEREA mecanica din suceava

Asimilarea de noi mașini și utilaje

Documentele partidului nostru, indicațiile tovarășului Nicolae Ceaușescu la recenta plenară a C.C. al P.C.R. conțin repetate chemări la ridicarea nivelului tehnic al producției prin- tr-o mai mare investiție de gindire specializată, această cerință dobîndind noi semnificații în condițiile exigențelor cincinalului revoluției tehni- co-științifice. înțelegînd acest imperativ, organizația de bază din secția sculărie a întreprinderii „Independența" din Sibiu acordă un loc prioritar acțiunilor politico-orga- nizatorice menite să mobilizeze pe comuniști, întreg colectivul secției la valorificarea experienței acumulate pe linia dezvoltării șl afirmării concepțiilor înaintate, cu scopul de a găsi noi soluții în vederea rezolvării operative și la un nivel calitativ ridicat a sarcinilor anului în curs, precum și a planului pe 1977.în acest sens, biroul organizației de bază folosește cu consecvență un șir de metode și forme consacrate. De pildă, sînt organizate periodic adunări generale de partid, în cadrul cărora este analizată preocuparea comuniștilor pentru introducerea noului în procesul de producție, membrii de partid cărora le-au fost repartizate sarcini concrete în domeniul amintit fiind chemați să informeze organizația despre îndeplinirea lor. în același timp, sub conducerea directă a biroului de partid s-au format colective de studiu și colective de realizare a unor proiecte, la îmbunătățirea cărora au fost atrași mulți comuniști, ca și alți tovarăși de muncă. Activitatea și rezultatele obținute sint dezbătute cu regularitate în cadrul unor ședințe de birou.Una din principalele laturi pozitive ale activității organizației noastre pe acest tărîm mi se pare a fi faptul că am reușit sa trezim în mod efectiv interesul și receptivitatea fiecărui angajat pentru introducerea noului în întreprinderea și secția noastră. Folosim cu eficiență diversitatea de mijloace ale muncii politico-educative ce ne stau la îndemînă : propaganda vizuală, realizată îndeosebi prin panouri atractive, mereu actualizate, prin munca de la om la om, prin vitrina de calitate, emisiunile stației de radioamplificare, prin expunerea și recomandarea unor cărți de specia
brad: Producții suplimentare prin creșterea productivității munciiLucrătorii Fabricii de industrie locală din orașul Brad se află de mai mult timp în rîndul colectivelor de muncă fruntașe din localitate, datorită responsabilității cu care acționează în domeniul sporirii și diversificării producției, utilizării cu mai mare eficiență a materiilor prime și materialelor, a resurselor din zonă— Chiar din primele zile ale a- nului — ne spune tov. Nicolae Zăhuț, directorul fabricii — în toate secțiile și atelierele de producție s-a trecut ferm la înfăptuirea propriilor programe de măsuri, privitoare la folosirea mai judicioasă a capacităților de producție, creșterea productivității muncii, lărgirea gamei sortimentale de bunuri puse la dispoziția populației, concomitent cu ridica

litate (am organizat în secție o mini- bibliotecă tehnică). Aș arăta că s-au purtat și se poartă discuții între muncitori, specialiști și cadre tehnice, în urma cărora se aduc îmbunătățiri tehnologiilor elaborate, se desăvîrșesc unele idei noi ; la cele două gazete — de perete și satirică — au fost popularizate faptele demne de muncă ale unor tovarăși, scoțîn- du-se în evidență contribuția lor la rezolvarea sarcinilor complexe cu care se confruntă colectivul nostru. Contribuim, de asemenea, la redactarea foilor volante, editate de comitetul nostru de partid, cu un conținut strâns legat de desfășurarea întrecerii socialiste, introducerea teh
nicii noi, economisirea de materii prime, materiale, energie electrică.Un loc din cele mai importante în preocupările • noastre îl ocupă formarea și pregătirea numeroșilor tineri din secție. ’în cadrul inițiativei „Omul tînăr de lîngă tine", 20 de comuniști, dintre cei cu cea mai bogată experiență politică, profesională și educativă, se ocupă îndeaproape de un număr de tineri, pentru a-i ajuta să se integreze mai rapid în ritmul de muncă și viață al colectivului. în același timp, inițiativa „Prietenii noului angajat" a condus la stabilitatea cadrelor de muncitori in secția noastră și, de asemenea, la sprijinirea lor în ridicarea nivelului tehnico-profesional.Cu deosebită răspundere este îndeplinită sarcina trasată de conducerea partidului de a se realiza integrarea învățămîntului cu cercetarea și producția. Odată cu înființarea învățămîntului superior în municipiul Sibiu, în special a facultății de mecanică, comuniștii întreprinderii „Independența" se străduiesc să sprijine cit mai mult pe studenți în legarea teoriei de practică, creîndu-le condițiile cele mai bune prin dotarea unul atelier-școală — cu plan de producție — necesar practicii acestora, ca și prin punerea la dispoziția lor. pentru încercări mecanice, a laboratorului uzinal. Atelierul-școală amintit funcționează în cadrul secției sculă
rea parametrilor calitativi ai acestora. Ca urmare, pînă în prezent am reușit să realizăm peste prevederile de plan la zi mai mult de 10 000 tone materiale de construcții. 500 metri cubi de prefabricate din beton, valoarea produselor livrate suplimentar la fondul pieței ridi- cîndu-se la peste 7 milioane Iei. în rândul acestor produse suplimentare amintesc, printre altele, 50 garnituri de mobilă — cu o linie modernă și funcționalitate ridicată — 14 500 umbrele pliante pentru femei, peste 36 000 litri sucuri de fructe, diverse confecții. Toate a- ceste rezultate — obținute în condițiile reducerii cu 18 Iei a cheltuielilor la 1 000 lei producție-marfă — au creat certe premise ca, pînă la sfîrșitul anului, să realizăm o 

rie, maiștri-instructori fiind comuniști din organizația noastră de partid, care își îndeplinesc această sarcină cu competență și multă tragere de inimă.Desigur, preocupările organizației de bază se integrează eforturilor depuse de către comitetul de partid și conducerea întreprinderii, de către întregul colectiv pe planul accelerării introducerii progresului tehnic, realizării unor produse cu parametri tehnici superiori, competitive pe piața internațională. La „Independența" a fost organizată o expoziție de prezentare a principalelor elemente de completare care se mai importă din străinătate. Expoziția, avind un caracter permanent, a fost vizitată de muncitori, ingineri și tehnicieni din toate secțiile și atelierele de proiectare, precum și de reprezentanți ai unor întreprinderi din orașul Sibiu, con- vocați de comitetul municipal de partid. Cu această ocazie au fost găsite noi posibilități de asimilare — și deci de reducere a importurilor — atît în cadrul întreprinderii, cit și al secției noastre. în același timp, în cadrul preocupării pe care a avut-o organizația de partid de la sculărie cu privire la realizarea sarcinilor de autoutilare, în secție s-au realizat trei strunguri automate, folosite la prelucrarea unor piese de mare serie, necesare mașinilor agricole.Nu am vrea să se creadă că am considera că am făcut totul pentru ca tehnica înaintată să ocupe cu adevărat locul ce-i este rezervat. Vom acționa, de aceea, cu toată energia și de aici înainte în această direcție. Resurse și posibilități sînt încă multe, foarte multe. Ceea ce ne bucură este însă faptul că pentru comuniștii de la „Independența" interesul față de nou, pentru însușirea și promovarea progresului tehnic este de acum format, traducerea în viață a programului partidului constituind o preocupare neîntreruptă, o principală și înaltă răspundere.
Aurel GA VREA
maistru, secretarul organizației 
de bazâ din secția sculârie, 
întreprinderea „Independența"- 
Sibiu

producție suplimentară în valoare de peste 16 milioane lei...După cum am fost informați, semnificativ este faptul că importantul volum de produse livrate peste plan la fondul pieței s-a realizat în paralel cu o atentă preocupare pentru a satisface in mai mare măsură solicitările și preferințele populației. Astfel. în acest an au fost asimilate și introduse în fabricație curentă 15 noi produse, printre care : garniturile pentru dormitor și pentru camera de zi tip „Transilvania" — mult apreciate de cumpărători — umbrele pliante. Tot în acest an a început. în cadrul fabricii, și activitatea de prelucrare a pietrelor semiprețioase (pentru bijuterii), prin care se valorifică importante resurse locale. (Sabin Ionescu).

După cum se știe, una din sarcinile majore ale colectivelor de muncă din ramura construcțiilor de mașini în perioada actualului cincinal o constituie asimilarea de noi tipuri de mașini-unelte cu performanțe tehnice superioare. Acțio- nînd la chemarea organizației de partid, colectivul întreprinderii mecanice din Suceava a obținut o seamă de rezultate notabile.— Voi aminti mai întii — ne spune ing. Aurel Chifan, directorul întreprinderii — despre asimilarea în fabricație 'si trecerea la producția de serie a unor noi mașini pentru debitarea metalelor, care se situează la nivelul celor mai moderne mașini de acest fel executate pe plan mondial.Concomitent, în cele 10 luni care s-au scurs de la începutul anului, s-a trecut la producția a nu mai puțin de 4 formații de elemente tipizate pentru mașini-unelte agregat însumînd un număr de 22 ti-
D I Ț fUS I p la întreaga producție fizică
JLLJLllLl la toate sortimentele

așa își îndeplinește planul colectivul întreprinderii „23 August1* din Satu MareLa Satu Mare se află principala fabrică de mașini casnice din țară — întreprinderea „23 August". Aici se realizează, de mai bine de 25 de ani, mașini de gătit și mașini de încălzit, într-o gamă aflată in permanentă diversificare. Putem spune că, într-un fel, colectivul întreprinderii sătmărene își are „mesageri" ai muncii sale in fiecare familie. Tocmai această realitate ne-a reținut a- tenția, în mod deosebit. Și iată de ce.După cum s-a subliniat la Plenara C.C. al P.C.R. din 2—3 noiembrie, conducerea partidului a stabilit ca, pe baza economiilor ce vor fi realizate prin reducerea consumurilor de materiale și a costurilor investițiilor, să se construiască suplimentar, față de prevederile cincinalului, circa 160 000 de locuințe noi. Și cum o locuință nouă este de neconceput fără o mașină de gătit, am adresat producătorilor sătmăreni întrebarea: cum veți onora solicitările suplimentare din acest cincinal 7 Un prim răspuns am primit de la directorul tehnic, tovarășul Mihai Cherteș :— Avem la ora actuală un program de fabricație precis stabilit pe fiecare an ai cincinalului. Practic, la fiecare sortiment din cele două mari grupe de produse — mașini de gătit și mașini de încălzit — sînt prevăzute creșteri substanțiale, de la un an la altul, astfel încît să asigurăm satisfacerea nevoilor pieței interne. Pe baza programului privind producția și desfacerea bunurilor de consum. aprobat de conducerea partidului, am elaborat întreaga noastră strategie de fabricație. în acest program sînt concretizate atît nivelurile cantitative fizice la produsele noastre, cît și cele calitative.Discuția cu directorul tehnic, cu alți specialiști din unitate a continuat pe probleme tehnice, organizatorice ș.a. O idee se cuvine subliniată în mod deosebit: este vorba de 

podimensiuni. Și, tot în aceeași perioadă, în colaborare cu întreprinderea mecanică din Sibiu, am acționat pentru asimilarea unui număr de 5 utilaje tehnologice destinate industriei chimice.— Din cîte cunoaștem, în întreprinderea dv., ca urmare a transpunerii în viață a chemării comitetului de partid, au fost obținute unele succese importante și în domeniul îmbunătățirii performantelor tehnice ale produselor din fabricație, urmărindu-se, în același timp, creșterea indicelui de utilizare și valorificare a metalului.— întocmai. Așa, de pildă, prin reproiectare au cunoscut importante perfecționări mașina de găurit G-13, mașina de ascuțit burghie MAB-65, mașina de debitat și îndoit profile — MDIP-45 etc. La MAB-65, bunăoară, prin introducerea avansului de lucru semiautomat și a unui nou post pentru' as

consecvența cu care colectivul acestei unități iși gîndește și concepe întreaga activitate prin prisma exigențelor consumatorilor. Fie că se fac studii riguroase ale cererii populației sau se testează în public un produs sau altul, fie că planul se fundamentează pe baza unor solicitări precise ale unităților comerciale beneficiare sau se iau măsuri pentru creșterea producției la un sortiment sau altul — toate aceste măsuri au drept unic scop satisfacerea unor cerințe concrete ale economiei, ale populației.Observînd, în noianul de cifre, că producția globală in acest cincinal crește cu numai 20—24 la sută, îl întrebăm pe directorul tehnic al întreprinderii cum explică acest lucru, știut fiind faptul că produsele întreprinderii sînt, în continuare, foarte solicitate. „Vă demonstrăm — primim răspunsul — că, pentru noi, producția globală este doar un simplu indicator rezultat din calcule, pe care îl urmărim mai mult pentru a putea stabili nivelul productivității muncii. Ceea ce urmărim zilnic, cu precizie de ceasornic, cum se spune, este producția fizică, onorarea ritmică a fiecărui contract la toate sortimentele. Am putea fi tentați, de pildă, să fabricăm mai multe mașini de gătit electrice — cu valoare mai mare — și mai puține mașini de încălzit de un tip sau altul, care au valori mai mici. Așa am realiza mai ușor, chiar foarte ușor, producția globală, dar n-am satisface complet cerințele beneficiarilor. Or, punînd pe primul plan respectarea contractelor, am ajuns ca la ora actuală să nu avem restanțe la nici un sortiment, iar la unele să înregistrăm chiar depășiri. Cît privește anul viitor, precizez că de pe acum avem încheiate contracte Ia nivelul solicitărilor comerțului, care iau în calcul și suplimentarea volumului construcțiilor de locuințe".

cuțirea cuțitelor de strung a eres- cum și gradul ei de utilizare. (Gh. cut productivitatea de 1,5 ori, pre- Parascan).

Un punct de vedere realist, pe cît de simplu și firesc, pe atît de profund și semnificativ pentru seriozitatea cu care colectivul acestei întreprinderi înțelege să acționeze în continuare, în spiritul sarcinilor subliniate la recenta plenară a C.C. al P.C.R. : de a realiza ritmic, exemplar planul Ia producția fizică destinată atît beneficiarilor interni, cît și exportului. (în paranteză fie spus, planul la export pe 10 luni a fost depășit cu 44 la sută). Un punct de vedere simplu, firesc, care însă trebuie să pătrundă adînc în conștiința fiecărui colectiv de întreprindere, pentru a deveni un reflex în activitatea productivă.Desigur, sporirea producției de la un an la altul — Ia unele sortimente, cum sînt mașinile de gătit electrice, creșterile sînt de-a dreptul spectaculoase, de 10—15 ori în acest cincinal — presupune eforturi deosebite din partea colectivului. Mai ales dacă avem în vedere că sporurile de producție din cincinalul actual se obțin pe aceleași spații construite, prin mai buna folosire a mașinilor și utilajelor existente. De la tovarășul Nicolae Cosma, secretarul comitetului de partid, aflăm că, în acest sens, un puternic accent se pune pe munca politico-educativă. în fiecare secție pot fi văzute gazete de perete unde se evidențiază inițiativele muncitorești sau se critică unele neajunsuri ; la locurile de muncă sînt organizate vitrine ale calității, în care sînt expuse piese bine executate sau rebutate, precum și numele autorilor lor ; colectivele de opinie muncitorească iau prompt atitudine față de orice abatere ; afișe mari redau, prin calcule sugestive, ce înseamnă opt ore pierdute de un angajat — atît pentru întreprindere, cît și pentru persoana în cauză. Despre fiecare din aceste acțiuni ale organizației de partid, despre valoarea și ecoul lor în conștiința oamenilor se poate 

scrie mult. Ne vom opri asupra unul exemplu, din multe altele similare.La un moment dat, în secția turnătorie a apărut un „loc îngust". Organizația de partid a făcut apel la comuniștii din secție, la toți muncitorii, pentru a găsi soluții de înlăturare a „locului îngust". In acest climat de căutări s-a născut ideea de a se aplica metoda de „turnare simultană a două repere diferite de la același produs cu numai trei rame de formare, în Ioc de patru" (cîte se foloseau pînă atunci). Tocmai aici era marea rezervă „secretă" a eliminării „locului îngust" : economisirea unei rame de formare din. patru la o șarjă de turnare, ceea ce în bilanțul unui schimb înseamnă 1 000 de piese turnate prin această metodă, față de 700 prin procedeul clasic. Adîncind calculul, reiese că, exact cu aceeași capacitate și cu a- celeași forțe umane, dar și cu un plus de inteligență tehnică, reperele care se pretează la turnarea simultană (în prezent — o treime din producția turnătoriei) se realizează acum în trei schimburi, în loc de patru schimburi necesare înainte.Autorul metodei : maistrul Carol Hartman....La. plecarea din întreprindere l-am întrebat pe secretarul comitetului de partid : va asigura colectivul unității sătmărene toate mașinile de uz casnic necesare locuințelor ce se vor construi suplimentar în acest cincinal ? în loc de răspuns, ne-a invitat la o expoziție de produse noi sau modernizate, unde ne-a spus : „Sînt convins că și de această dată vom răspunde exemplar tuturor cerințelor beneficiarilor. Atît cantitative, cît și calitative. Prototipuri!» pe care le vedeți aici, în expoziție, credem că indică un drum bun".
Viorel SALAGEAN 
Octav GRUMEZA
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VIZITA DE LUCRU A TOVARĂȘULUI
NICOLAE CEAUȘESCU ÎN CAPITALĂ

I

Momente din timpul vizitei la o unitate comerciala de produse alimentare, la magazinul „Adam" și la expoziția de elemente de construcție

(Urmare din pag. I)tine, panouri prefabricate din fîșil ceramice cu goluri și diferite înve- litori. Este remarcată, de asemenea, ca un fapt pozitiv, folosirea, pentru diferitele structuri componente ale construcțiilor, a unor materiale noi, cu însușiri superioare, mai puțin costisitoare, dar trainice, care permit executarea unor elemente de exterior sau de interior simple și elegante, funcționale și frumoase.Apreciind rezultatele la care au ajuns proiectanții și constructorii, secretarul general al partidului a formulat, în același timp, noi indicații privind gospodărirea judicioasă a fondurilor de investiții, sporirea gradului de industrializare a lucrărilor în construcții, creșterea productivității muncii pe șantiere, îmbunătățirea funcționalității și a confortului apartamentelor, a aspectului exterior al blocurilor.Una din observațiile secretarului general al partidului s-a referit la necesitatea de a șe folosi materiale cit mai variate, alese potrivit regulilor maximei eficient?, pentru realizarea construcțiilor. Va trebui să se caute materii prime noi. să se identifice și să se pună în valoare resurse neexploatăte sau nefolosite pînă acum.. Este recomandabilă, de pildă— s-a menționat in cursul discuției— utilizarea gresiei la confecționarea tuburilor ceramice pentru conductele de canalizare, așa cum făceau și constructorii de odinioară, sau a bazaltului, rezistent la acțiunea agenților corosivi.S-a indicat să se folosească, mai cu seamă pentru fațade și exterioare, materiale mai variate, în combinații diferite, care să confere personalitate construcțiilor. Pentru balcoane, bunăoară, pot fi utilizate panouri ceramice cu goluri, mari și ușoare, cu desene variate, inspirate din tradițiile arhitecturii noastre populare, ale folclorului românesc. S-a atras atenția că ele trebuie prefabricate numai din materiale ușoara, eliminindu-se folosirea betonului 

sau a altor materiale scumpe sau grele, care iși găsesc o mai potrivită utilizare în realizarea altor componente ale clădirilor.Tovarășul Nicolae Ceaușescu a insistat în mod deosebit asupra necesității ridicării indicelui de industrializare a lucrărilor de construcții. Secretarul general al partidului a stabilit, între altele, sarcina de a se realiza cit mai curînd dispozitive complexe, care să asigure executarea mecanizată a operațiunilor ce se mai efectuează încă manual, inclusiv a celor de finisaj. în general — a arătat tovarășul Nicolae Ceaușescu — trebuie să facem în așa fel încît pe șantiere să nu se facă decît montajul elementelor prefabricate în întreprindere.O altă observație a secretarului general al partidului s-a referit la necesitatea de a se extinde în viitor producția de cărămidă din diferite materii prime ușoare și de dimensiuni mari. Folosirea unor asemdnea materiale de construcții, îndeosebi a celor ceramice — care trebuie să elimine, pe viitor, betonul peste tot unde acest lucru devine posibil — va permite micșorarea considerabilă a manoperei și reducerea termenelor de execuție a obiectivelor.Arătînd că propunerile formulate și prezentate de specialiști cu prilejul acestei discuții reprezintă o bună bază de pornire pentru ridicarea pe o treaptă superioară de eficiență a întregii activități ce se desfășoară în domeniul construcțiilor industriale și civile, tovarășul Nicolae Ceaușescu a subliniat că acțiunea de reducere a consumurilor de materiale și a prețului de cost trebuie continuată și în viitor, avîndu-se în vedere, în același timp, realizarea unor blocuri de locuințe rezistente, cu un grad de confort îmbunătățit față de cel actual.Așa după cum s-a indicat, intr-o primă etapă trebuie să se treacă neîntîrziat la aplicarea soluțiilor a- probate, a materialelor mai ieftine fi a tehnologiilor de execuție adec

vate. Utilizarea lor trebuie extinsă și la celelalte tipuri de construcții social-culturale. în acest scop trebuie revăzute proiectele pentru creșe și școli, trebuie reconsiderate cele pentru casele de cultură și celelalte dotări edilitare. Hotelurile turistice, mai cu seamă cele cu activitate sezonieră, trebuie ridicate numai din construcții ușoare, elaborindu-se in acest scop proiecte-tip pe microzone climatice, care să prevadă și utilizarea unor surse locale de materii prime.Secretarul general al partidului a indicat ca, in scopul generalizării celor mai eficiente soluții, să se organizeze un schimb de experiență cu specialiștii din județe, cu reprezentanții consiliilor populare, ai trusturilor de construcții și institutelor de proiectare. Să stimulăm și în acest domeniu — a arătat secretarul general — creația tehnică originală, materializarea practică a capacității profesionale dovedite de specialiștii din diferite centre al?, țării.De asemenea, secretarul general al partidului a cerut să se coordoneze eforturile îndreptate în această direcție ale specialiștilor din domeniile construcțiilor industriale, agrozootehnice și social-culturale pentru ca, intr-un termen cit mai scurt, să se poată pune la punct noi soluții de economisire a materialelor, de sporire a gradului de industrializare a lucrărilor și de ridicare a nivelului eficienței întregii activități ce se desfășoară in aceste sectoare.Participanții la această discuție concretă, analitică, asupra uneia din problemele de însemnătate deosebită ale accelerării dezvoltării economico- sociale a patriei, au adresat călduroase mulțumiri tovarășului Nicolae Ceaușescu pentru statornica atenție acordată activității și eforturilor lor, l-au asigurat pe secretarul general al partidului că vor face totul pentru a spori continuu eficiența muncii colectivelor pe care le reprezintă. pentru a o ridica la cote superioare.

Cea de-a doua parte a vizitei secretarului general al partidului se înscrie în contextul preocupărilor stăruitoare și constante pentru calitatea vieții celor ce muncesc, pentru satisfacerea, la un nivel tot mai înalt, a cerințelor populației, în strînsă concordantă cu stadiul actual de dezvoltare a societății noastre, în raport direct cu potențialul sporit al producției de bunuri de consum, al sectoarelor de servicii publice. Vizita prin cîteva magazine cu produsei industriale din centrul Capitalei â prilejuit o nouă analiză, la fața locului, a modului în care se înfăptuiesc măsurile luate de conducerea partidului în vederea îmbunătățirii aprovizionării populației.Primul popas — magazinul ..Eva“. Aici, tovarășul Nicolae Ceaușescu a fost întîmpinat de tovarășii Lina Cio- banu, ministrul industriei ușoare, Janos Fazekas, ministrul comerțului interior, de reprezentanți ai unor centrale industriale de resort.Magazinul „Eva“ este una din unitățile cele mai mult solicitate de publicul cumpărător. Volumul desfacerilor pe metru pătrat este aici de patru ori mai mare decit in alte unități comerciale similare, fapt ce se datorează atit aprovizionării directe de la producător, intr-o proporție de 90 la sută, la unele importante categorii de mărfuri, cum sint. confecțiile și încălțămintea, cit și folosirii judicioase a spațiului de vînzare.în timpul vizitei, secretarul general al partidului a acordat o atenție specială acelor bunuri intens solicitate în acest sezon, dînd indicații, menite să ducă la îmbunătățirea sortimentelor, prin sporuri cantitative, cit și prin îmbogățirea gamei cu produse de calitate superioară. La raionul de încălțăminte, tovarășul Nicolae Ceaușescu s-a interesat dacă modelele prezentate intr-o recentă expoziție organizată de producătorii din acest sector au fost puse în vînzare. Reținînd jjaptul că doar un număr din acesțe modele, îndeosebi încălțăminte de sezon, au fost livrate magazinelor, tovarășul Nicolae Ceaușescu 

a cerut să se acorde toată atenția introducerii cit mai rapide in producție a modelelor noi și producerii lor in cantități suficiente, astfel încît cumpărătorii să beneficieze realmente de noile creații ale industriei noastre de specialitate.Și la magazinul „Adam“ — unitate model a întreprinderii „Romarta" — secretarul general al partidului a acordat o atenție deosebită satisfacerii cerințelor cumpărătorilor, atit prin organizarea unui sistem adecvat de aprovizionare, cit și prin extinderea modului de prezentare și desfacere modernă, civilizată, a mărfurilor. S-a reliefat că, în urma indicațiilor și recomandărilor formulate cu prilejul unor vizite anterioare in unități similare, au fost inițiate măsuri pentru ca mărfurile să fie aduse in magazin în cea mai mare parte — aproximativ in proporție de 80 la sută — direct de la producători, ceea ce asigură o aprovizionare operativă, pe măsura nevoilor reale, imediate ale - comerțului. Totodată,, s-a subliniat că întreprinderile Capitalei- furnizează acum jumătate -din fondul de marfă necesar, evitîn- du-se astfel transporturile inutile din alte localități.Aplicîndu-se, de asemenea, o altă indicație a tovarășului Nicolae Ceaușescu. în prezent mărfurile. în special confecțiile, sint transportate din fabrici în magazin în conteinere" speciale, menținîndu-se in acest fel ținuta comercială a produselor.Pe parcursul vizitei, tovarășul Nicolae Ceaușescu a apreciat calitatea unor mărfuri, a cercetat îndeaproape materialele folosite, aspectul lor comercial. Secretarul general al partidului a subliniat necesitatea diversificării in continuare a modelelor. a gamei coloristice și a cerut să se realizeze, indeosebi pentru tineret, confecții și tricotaje mai variate, mai frumoase, cu o linie modernă. Remarcînd aspectul general plăcut al magazinului, secretarul general al partidului a cerut reprezentanților comerțului să se preocupe mai mult pentru a pune la dispozi

ția cumpărătorilor produse de calitate superioară, într-o prezentare adecvată.La unitatea de marochinărie a întreprinderii comerciale de stat ,,Ro- marta“ din Călea Victoriei, discuția a avut ca principal obiect calitatea produselor oferjte cumpărătorilor, a- provizionarea rhagazinului și cointeresarea lucrătorilor din unitate in îndeplinirea și depășirea planului de vin zări.S-a pus, totodată, în evidență necesitatea unei mai bune corelări între numărul vinzătorilor și sarcinile magazinelor. în vederea creșterii eficienței activității comerciale. Tovarășul Nicolae Ceaușescu a recomandat ca unitățile comerciale să țină seama mai mult de acest aspect, care,. împreună cu diversificarea producției, îmbunătățirea ritmicității aprovizionării, vizează in final modernizarea Întregului sistem de vînzare, atingerea unor indici superiori de rentabilitate a comerțului. Aceleași . probleme sint abordate și in cadrul vizitei la magazinul de încălțăminte „Lux“. Secretarului general al partidului, celorlalți tovarăși din conducerea de partid și de stat le sint prezentate cele mai noi produse aflate in magazin. Se constată cu acest prilej creșterea ponderii produselor noi în totalul celor puse în vînzare, faptul că acestea răspund în mai mare măsură preferințelor și solicitărilor exprimate de cetățeni. Tovarășul Nicolae Ceaușescu insistă asupra posibilităților de aplicare mai rapidă a programelor de diversificare a producției, arătind totodată că sînt necesare o preocupare sporită din partea specialiștilor pentru îmbunătățirea calității încălțămintei și articolelor de marochinărie, pre- cum și o strinsă colaborare intre unitățile comerciale și cele productive în direcția satisfacerii cerințelor consumului.Sfera de preocupări din această vizită, de lucru s-a extins apoi, cu- prinzind o serie de aspecte edilitare și comerciale ale perimetrului din centrul Capitalei. Timp de mai bine 

de o oră, tovarășul Nicolae Ceaușescu a străbătut, pe jos, o parte a Căii Victoriei, străzile Lipscani, Doamnei, Academiei, bd. 1848. adică acea zonă a orașului cu vechi și bogate tradiții comerciale. înzestrată cu clădiri mari, reprezentative pentru stilul' arhitectonic al Bucu- reștiului. Secretarul general al partidului a intrat în noile hoteluri „Continental" și „Capitol", redate circuitului turistic după reamenajări care le-au conferit un plus de confort, intr-o serie de magazine cu diverse profiluri. în binecunoscutele pasaje comerciale.Pe întregul parcurs, tovarășul Nicolae Ceaușescu a dat indicații concrete vizind sporirea numărului de magazine, pe profiluri cit mai diverse, pentru toate vîrstele și preferințele. a cerut — pe strada Lipscani de pildă — completarea frontului de clădiri in spațiile rămase libere, supraetajarea unora, in cel mai bun stil tradițional al acestei vestite artere. Secretarul general al partidului a făcut observația că profilul unor magazine se schimbă prea des. de- rutînd pe cumpărători și pierzin- du-și vadul. în același timp, s-a remarcat că birourile și serviciile unor întreprinderi și centrale industriale nu trebuie să-și găsească loc în acest perimetru : ele trebuie mutate în unitățile de producție respective, iar clădirile ocupate acum să fie redate unor activități funcționale, de preferință celor inițiale, cu atit mai mult cu cît este vorba de un vechi și tradițional centru comercial.Pe întregul parcurs, in acest perimetru deosebit de animat la orice oră din zi, mii și mii de bucureșteni au salutat cu multă căldură pe tovarășul Nicolae Ceaușescu, expri- mindu-și prin urări și aplauze însuflețite marea bucurie de a se rein- tîlni cu secretarul general al partidului. sentimentele de adîncă recunoștință față de partid, față de tovarășul Nicolae Ceaușescu, pentru grija neobosită cu care acționează spre binele și fericirea poporului nostru.

Răscruce • drumurilor care vin și pleacă înspre și dinspre toate așezările Munților Apuseni, orașul Cimpeni stăruie pe malul Arieșului ca o neaplecată piatră de hotar ; ca o carte de istorie scrisă de moți. Blocuri de locuințe moderne, confortabile și multe case noi mărginesc străzile orașului, împodobite cu flori.Astăzi, la Cimpeni funcționează o modernă in- treprindere de prelucrare a lemnului, care produce anual cîteva mii de garnituri de mobilă și zeci de mii de metri cubi de cherestea. Distanța dintre „industria" de ieri și industria de astăzi a Cîmpeniului este incomensurabilă. Și nu doar prin prisma volumului și valorii producției. Produsele acestei întreprinderi, de pildă, în care lucrează moți din zeci de sate înconjurătoare, sînt cunoscute și apreciate nu numai in țară, ci și în străinătate. Discutînd cu muncitorii de aici afli lucruri interesante despre felul în care moții ș-au învățat cu industria, despre cum entuziasmul s-a preschimbat în conștiință revoluționară, comunistă...Inginerul Nicolae Dumitrescu se laudă că este moț prin adopțiune. Și îl cred, deși s-a împămîntenit la Cimpeni doar de un cincinal. Astăzi este inginerul șef al întreprinderii — pînă nu de mult a fost șeful fabricii de mobilă. Comuniștii i-au acordat însă încrederea lor, l-au simțit că-i priceput, exigent și de omenie. Și l-au ajutat să-și facă datoria așa cum de altfel au fost și ei ajutați.Discutăm despre întreprindere. înainte de a în

cepe să vorbească își răsfoiește cîteva clipe caietul. Un caiet gros, am impresia un fel de „jurnal de bord". „Ca în orice unitate industrială nouă am avut și aici probleme cu adaptarea, cu integrarea oamenilor in disciplina cerută de munca industrială. Una din măsurile noastre în această direcție a fost aceea că, lingă
Drumurile 
moților duc 
spre industrie...

fiecare comunist, am repartizat cite doi, trei muncitori cu mai puțin stagiu de producție. Munca de la om la om a început să dea roade, încet, încet, disciplina a început să-și intre în drepturile ei. Exemplul personal al comuniștilor, opinia creată de ei au modelat colectivul fabricii, format altminteri din oameni buni, care au deprins repede meseria. Și cu acești oameni minunați am reușit să atingem și să depășim parametrii proiectați. Necalificații de ieri sînt astăzi oamenii de nădejde ai întreprinderii. I-aș numi aici pe : Iosif Țara, Ioan Moldovan, Viorel Goia, Teodor Bogdan, Nicodim Bota, Constantin Joldiș, Bazil Dobra, Ioan Nicoară, Alexandru Costea.

Și pe lingă ei ar mai fi sute"....Virgil Napeu, secretarul de partid, stătea pe gînduri și asculta relatarea inginerului. Din cind in cînd zim- bea. ca și cum ar fi revăzut un peisaj care-i plăcea. Re- trăia întimplările petrecute, întîmplările la a căror flacără s-au călit oamenii întreprinderii. „Toamna, la 

vremea coasei, lipseau nemotivat. N-aveau încă noțiunile elementare privind drepturile unui angajat, nu știau ce înseamnă disciplina muncitorească ; nu înțelegeau limpede adevărul simplu că realizarea planului depinde de felul cum muncește fiecare dintre ei. Și totuși, cu acești oameni, care azi sînt cu totul alții, conchide secretarul de partid, noi facem acum mobilă stil. Mai înainte încercasem citeva obiecte de artizanat. Erau frumoase, la început ne-au bucurat, dar apoi au devenit nesemnificative față de puterile noastre, față de aspirațiile noastre. Pentru mobila stil ne trebuiau sculptori și nu-i aveam, fapt pentru care unii dintre noi erau cam sceptici. «De 

ce să te legi la .cap cînd nu te doare? Că nu-i tot una să desenezi cu vîrful unui fier înroșit felurite figuri pe donițe, pe ciuberg, pe tulnice, cu sculptura mobilei», încercau unii să obiecteze că n-ar fi posibil de realizat cele ce ne propunem. N-am cedat nimănui și am adus pentru doi ani. de la Arad, un sculptor priceput, căruia i-am încredințat zece tineri aleși pe sprinceană care și-au manifestat dorința să devină sculptori de mobilă stil. Și-n doi am au devenit meșteri. Constantin Leahu și Remus Pricop sînt doar doi dintre ei. Alți zece tineri au fost trimiși la Tirgu-Mureș, la școală, tot pentru sculptură. Așa că astăzi, cînd mobila stil fabricată de noi este cunoscută și recunoscută peste hotare, avem o echipă de sculptori numărul unu. Și, lucru curios. Astăzi mi se pare că totul a decurs firesc, fără nici un fel de greutăți".Simple fapte care vorbesc despre maturitatea colectivului, pregătit să preia noi sarcini. Sînt fapte care a- testă hărnicia și priceperea oamenilor de pe aceste mioritice meleaguri ale României socialiste, care susțin dorința moților de a răspunde prin noi și valoroase realizări grijii pe care le-o poartă partidul. Sint fapte care atestă adevărul aflat la indemîna oricui și anume că toate drumurile moților duc spre marile obiective industriale ce urmează să se înalțe și aici, potrivit planurilor îndrăznețe ale partidului.
Radu SELEJAN

LA COMBINATUL DE ARTICOLE TEHNICE DIN CAUCIUC PITEȘTI :

Preocupări pentru ridicarea calificării cadrelor

— Pentru mînuirea perfectă a utilajelor, diversificarea tot mai accentuată a producției și creșterea eficienței acesteia — ne spune tov. Vasile Cornel, șeful serviciului personal-invăță- mint de la Combinatul de articole tehnice . din cauciuc din Pitești — comitetul oamenilor muncii de aici a adoptat un bogat program de ridicare a calificării angajaților. Tinerii care doresc să lucreze in combinat sint școlarizați prin ucenicie la locul de munca timp de doi ani, 

după care susțin examen de absolvire și atestare, pe post. Pentru desăvîrșirea instruirii lor sînt încredințați celor mai experimentați muncitori. In asemenea cursuri sint cuprinși in prezent 150 de tineri pentru a deveni operatori chimiști în secțiile de prelucrare ale combinatului. Circa 800 de angajați participă la cursurile de ridicare a calificării organizate pe secții și schimburi. Temele expuse de specialiștii combinatului sint însoțite de proiecții și 

demonstrații practice. O instruire aparte se face muncitorilor care lucrează pe utilajele-cheie din unitate. Este vorba de oamenii care au in primire valțu- rile de 80 țoii, calandrele pentru benzile transportoare și presele de turnare sub manta de plumb. Așa se face că pregătirea tot mai temeinică a cadrelor combinatului se reflectă acum in creșterea numărului de produse noi, în ridicarea continuă a calității acestora. (Gheorghe Cîr- stea).

Marca „Bihor" 
la tîrgurile 

internaționaleAlături de mașinile-unelte realizate la „înfrățirea", de încălțămintea concepută și executată la „Solidaritatea" și „Crișul", de renumitele blănuri de la „1 Mai" din Oradea, de alte numeroase produse care pătrund cu tot mai mare succes pe piața externă, mobila purtînd marca „Bihor" ocupă un loc distinct. La Toronto, New York, Bruxelles, Leipzig, ca să amintim doar citeva tirguri internaționale, au fost prezentate pentru prima oară garnituri de mobilă stil din seria „Pietroasa", inspirate din bogata zonă folclorică a Beiu- șului. In același timp, produsele tradiționale ale Combinatului de prelucrare a lemnului din Oradea au și pentru anul 1977 desfacere asigurată. (Dumitru Gâță).
Rezultate ale creației 

tehnice propriiHarnicii muncitori ai întreprinderii de componente electronice pasive din Curtea de Argeș au înregistrat In perioada care a trecut din acest an realizări remarcabile. Planul la producția marfă a fost depășit cu 1 la sută. Aceste realizări se datoresc în bună măsură creșterii productivității muncii, indicator ce a fost depășit cu 10 800 lei pe angajat. Succese evidente au fost dobîndite Ia ridicarea calității produselor. Au fost create mai multe grupe de repere noi — înlocuitori ai unor piese ce se importau — necesare în automatizarea proceselor de fabricație din unitățile chimice, pentru măsurarea temperaturii apei din radiatoare etc. Pe bază de tehnologii proprii sînt folosiți cu succes noi înlocuitori de materii prime și materiale, re- nunțindu-se la import. (Gheorghe Cirstea).
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MUZICA
Șl SPECTACOLUL MUZICALPrin instituirea marii competiții a muncii și a artei, festivalul național „Cintarea României", arta interpretativă a amatorilor, creația populară nouă se găsesc astăzi în fața unor mutații calitative necesare. Aceasta corespunde atît dezvoltării multilaterale a societății noastre socialiste, cît și o- biectivelor în domeniul educației comuniste a maselor, stabilite de Congresul al XI-lea al partidului și de Congresul educației politice și al culturii socialiste. La ridicarea pe trepte noi de calitate și de lărgire a ariei sale de cuprindere, arta amatorilor are trebuință însă de o colaborare sistematizată cu instituțiile artistice profesioniste. Raporturile dintre artiștii amatori șl cei profesioniști, fertile și pînă acum, dar neorganizate, oa- ----recum întîmplă- toare, vor trebui să dobîndească, în cadrul festivalului național, un profil organizatoric larg cuprinzător.zut un acțiune de moment, ci major, cu prelungiri timp și cu răsfrîngeri in modelarea continuă socialiste, comuniste aConsider că sprijinul tli profesioniști îl pot

treg cuprinsul țării, constituie tot atitea potențialuri însemnate, capabile să ajute concret activitatea artistică a amatorilor. Pe baza unor planuri judicios concepute, colective de specialiști, cu o bună pregătire profesională și o profundă cunoaștere a specificului artei amatoare, pot da un prețios ajutor la alegerea repertorii- lor (cor, orchestră, dansuri etc.), la selecționarea elementelor din sinul colectivelor artistice, la îndrumarea practică privind interpretarea (la coruri, grupuri vocale, soliști vocali și instrumentali, formații orchestrale, brigăzi artistice, formații de dansuri populare și tematice etc.), la alcătuirea unor colaje muzicale (benzi sonore) pentru susținerea unor dan

să fie considerată ca făcînd parte din normele de activitate prevăzute ca obligații (sarcini minimale) de serviciu.Dar, pe deasupra tuturor, instructorul artistic, fie că provine dintr-o instituție artistică profesionistă, fie că face parte din rindul amatorilor, trebuie să fie el însuși un bun specialist, recunoscut, acceptat, respectat și, mai ales, ascultat. El trebuie să fie profesionist în sensul „profesional" al cuvîntului și nu un veleitar care știe „să se descurce". Un bun instructor va ridica valorile artistice realizării cîndu-și acestei munci, un
PRELIMINARII LA FESTIVALUL NAȚIONAL 

„CINTAREA ROMÂNIEI *

amatoare pe noi trepte ale interpretative. Necunos- bine meseria și specificul astfel de instructor mai mult strică...Beneficiind îndrumarea specialitate, tistul amator buie să pur și „artist iîn aceasta, nu trebuie vă- _ cadru de conjunctură, o un imperativ de durată în binefăcătoare a conștiinței maselor.pe care artiș- . _ - acorda creației populare și mișcării artistice amatori poate îmbrățișa aspecte ferite, însă acestea se pot axa pe puțin două direcții principale, anume:1) Aducerea artiștilor amatori sala de teatru sau concert în cadrul unor forme de educație estetică devenite tradiționale, cum ar fi: concerte (cu abonamente) sau concerte- lecții (pentru tineret), spectacole urmate de dezbateri, sondări de opinii, organizarea de audiții muzicale comentate, pe categorii socio-profesio- nale (in cadrul cluburilor, caselor de cultură, căminelor culturale etc.); popularizarea, prin acțiuni concrete, a creațiilor muzicale românești de valoare și, cu discernămînt. a celor străine, a succeselor școlii românești de compoziție în țară și peste hotare.în acest fel, artiștii amatori se transformă treptat în spectatori avizați.2) O a doua direcție, mai complexă, vizează sprijinul direct, nemijlocit acordat artiștilor amatori de către instituțiile profesioniste, colaborarea acestora cu amatorii. Mai întîi pe linie de creație și interpretare. Numeroasele colective artistice profesioniste, care împînzesc în

de di- cel șiîn

suri tematice, recitaluri de versuri, piese de teatru etc., la alcătuirea unor texte muzicale, conceperea tăți simple , ____ _______  _ _______decoruri, elemente de decor, costume de scenă, la alcătuirea unor librete pentru dansuri tematice.în acest sens, secretarii muzicali- literari din instituțiile profesioniste, adevărați factori de concepție și realizare a spectacolelor, pot contribui la închegarea unor planuri concrete de sprijinire a creației și interpretării în activitatea artistică de amatori, a muncii instructorilor existenți la formațiile amatoare.Totodată, instituțiile profesioniste trebuie, cred, să devină adevărate centre metodice pentru pregătirea profesională a unor instructori de cor, dans tematic, brigăzi etc.O soluție deosebit de eficientă este aceea ca la procesul de concepere, organizare și realizare a unor producții artistice în cadrul instituțiilor profesioniste, să asiste — și să participe — periodic, îndrumători artistici din întreprinderi, care să-și însușească, în cadrul acestui proces, anumite „taine", procedee specifice, pe care apoi, cu discernămînt, să le folosească în activitatea lor cu artiștii amatori.Consider că acest procedeu trebuie extins, pe baza unor planuri concrete, prin deplasări periodice de scurtă durată, prin detașări pe perioade mai lungi, activitatea depusă în cadrul mișcării artistice de amatori trebuind

pentru montaje brigăzi artistice și realizarea, în și economicoase. literar- etc., la modali- a unor

de de ar- tre- i rămînă simplu amator" ; să nu-i fie întunecate (estompate) talentul și simțirea sa artistică, gustul proaspăt pentru frumos ; să nu-i fie tăiate elanurile sincere, aspirațiile către perfecționarea creației și interpretării sale spontane, prin indicații străine de spiritul și specificul artei amatoare.O formă interesantă de Întrepătrundere a acestor două direcții artistice o constituie realizarea — cu diferite prilejuri sau în cadrul unui program de acțiuni — a unor spectacole mixte (amatori și profesioniști), a unor concerte, manifestări, artistice care pot constitui prețioase schimburi de experiență.Există însă uneori tendința ca unele formații artistice de amatori să pretindă (și uneori chiar să-1 obțină) „sprijinul" unor coriști sau instrumentiști profesioniști care să cînte, ascunși printre amatori, în cadrul unor spectacole sau concerte cu caracter competitiv, fapt nefast creației și in afara eticii noastre. Colaborarea profesioniștilor cu amatorii trebuie să devină prilej de transfer al experiențelor, și în nici un caz prilej de prezentare falsă a valorilor.Artiștii amatori nu au nevoie de „proptele artistice" de acest fel, și nu în acest mod trebuie să se răspundă indicațiilor conținute în Programul de măsuri pentru aplicarea hotărîrilor Congresului al XI-lea al partidului și ale Congresului educației politice și al culturii socialiste.
Constantin ARVINTE

Invitație 
la stațiunea 

FelixDupă cum se știe, apa minerală a izvorului principal — termală (46°C), arteziană, bicarbo- nată, sulfatată, hipotonă, conferă stațiunii Felix o reputație deosebită. Situată la 140 m altitudine, la poalele dealului Craiu — împădurit cu stejar și fag, la numai 8 km de municipiul Oradea — stațiunea oferă o vacanță plăcută și reconfortantă atît vara cît și iarna.După cum am fost informați, se asigură plecări zilnice pînă la data de 10 decembrie Inclusiv. Cazarea confortabilă este rezervată în elegantele hoteluri „Felix 1“, „Felix 2“, „Nufărul Mic" și „Nufărul Mare", în condițiile unor reduceri de prețuri, întreprinderea de turism, hoteluri și restaurante București, prin filialele sale din Bd. Republicii nr. 4 și 68 și Bd. N. Băl- cescu nr. 35, vă oferă locuri în serii de 14—18 zile la Băile Felix. în fotografia de sus : Noi construcții hoteliere ridicate în stațiune.

Cum sînt pregătiți 
constructorii de la sate

„bunicul și doi delincventi minori-

Scenariul: Petre Sâlcudeanu ; Regla: Maria Callas Dinescu j Imaginea: Vasile Drâgan ; Decoruri: Vasile Rotaru; Costume: Hortensia Georgescu; 
Muzica : Florin Bogardo ; Montajul :■ Elena Pașca ; Sunetul: ing. Tiberiu Borcoman. Cu : Octavian Cotescu, Silviu Stânculescu, Draga Olteanu- 
Matel, Nae Gh. Mazilu, Elisabeta Jar-Rozorea, Fabian Ferenc, Constantin Dlplan, Jean Constantin, Sanda Toma, Ovidiu luliu Moldovan, Constantin 

Fugașin șl copiii Câlin Bogdan, Eugen Preda. Film realizat în studiourile centrului de producție cinematografice „BUCUREȘTI"

Dorind să răspundă exigențelor politico-ideologi- ce care stau în fața mișcării noastre teatrale, să contribuie la dezvoltarea și valorificarea creației dramaturgice originale, la modelarea conștiinței socialiste a publicului, teatrul orădean și-a deschis stagiunea cu o piesă românească de actualitate : „Cînd iarba are chip de om" („Și-or veni nopți de dragoste") de Rodica Pa
dina. Autoarea, neprofe- sionistă a scrisului (în viata de toate zilele, avocat) este prezentă pentru prima dată pe afișul orădean (dar a cincea oară pe afișele teatrelor din țară).Piesa se vrea o dezbatere pe plan etic și reușește, in bună măsură, să fie : o tî- nără (Dana) trăiește alături de un medic (Horia) frămintările și lupta acestuia pentru a putea să experimenteze un nou medicament. Un medicament care — simbolul este limpede — „se hrănește cu soare și seve", prin ale cărui nervuri „curge viața pe care o primește din soare și aer, ca s-o dea mai departe altora". Cauza lui Horia este dreaptă, idealul lui — generos ; și tocmai de aceea întîlnește sprijinul fetei, generos, tineresc, specific omului nou pe care-1 făurim. Sînt acuzați de piesă cel care, din spirit retrograd, incon- form moralei comuniste, încearcă să împiedice concretizarea eforturilor dezinteresate ale lui Horia. In mod firesc, publicul este a- lături de cele două personaje, le înțelege și le susține năzuințele — și astfel putem integra piesa în rîndul eelor care „se bucură de un

frumos succes". Pentru că problemele aduse în fața omului din stal țin de dezbaterile etice ale societății și ale timpului nostru, și pentru că, fără a-și propune „să zguduie conștiințe", piesa influențează gîn- dul și simțirea spectatorului, îl educă — și o face printr-un scris sincer, valorificat în destule bune

în tratarea regizorală. 
Szombatti Gille Otto a a- vut la îndemină, după părerea noastră, un text interesant atît prin ideile cît și prin dificultățile, prin... neîmplinirile lui, neîmpliniri dintre acelea posibil a fi surmontate prin contribuția pasionată a direcției de scenă. Din păcate, regia nu a acope-

nalism remarcabil, mai ales latura lucidă a eroului. Din păcate, celălalt personaj principal, Dana, este, în bună măsură, o nereușită. Iar aceasta nu se datorează atît interpretei (tînă- ra Mariana Neaga, aflată în al doilea an de teatru, bună în alte spectacole), cit regizorului care n-a corectat stridențele din vocea ac-
CRONICA TEATRALĂ

LA TEATRUL DIN ORADEA

„Cînd iarba are 
chip de om"de Rodica PADINA

momente de lirism. Iată argumente substanțiale pentru a spune că lucrarea dramatică a Rodicăi Padina își justifică aducerea pe scenă.Dar tocmai de aceea slntem îndreptățiți să nu trecem cu vederea o serie de neîmpliniri, fie ale textului (suflu dramatic „scurt", tratare a subiectului mai mult enunțiativă decit dramatică, lipsă de profunzime în explorarea stărilor psihice, conflictul păstrat la datele inițiale), fie ale realizatorilor spectacolului. Din acest punct de vedere, principalul neajuns ne pare a fl lipsa de pasiune, de personalitate

rit scăderile textului, nu a realizat o „unitate de ton" a reprezentației, făcînd, în plus, concesii de distribuție sau nevalorificînd pe măsură disponibilitățile unor interpreți.Totuși, spectacolul se susține. Pentru că cel mai consistent și interesant personaj al piesei — doctorul Horia, „omul certat cu oamenii dar îndrăgostit de ei" — este, în distribuția orădeană, și cel mai bine interpretat. încă o dată, Eugen Harizomenov își valorifică harurile care l-au consacrat printre actorii interesanți ai generației sale, interpret! nd percutant și cu un profesio-

triței și nici frazarea, uneori stranie. Partitura acestui rol presupune un ton calm, reținut, meditativ — și nu unul retoric. De altfel, și în cazul rolului interpretat de Ntcolae Baro
san (un personaj care se folosește de convenții pentru a salva aparențele) jocul „îngroșat" ce i s-a indicat n-a făcut decît să deservească „economia" psihologică a piesei. în rolul Ioanei — „om al legii", mama Danei — experiența artistică a unei bune actrițe (Simona Constantines- 
cu) n-a putut da volum unui personaj care este plat datorită în primul rind înfățișării dramaturgice. în

alte roluri : Eugenia Pa- 
paiani, corectă intr-un personaj cam fără substanță ; 
Alia Tăutu, fără afinitate cu rolul Stefania ; Mariana 
Vasile și> Florența Manea, agreabile in scurtele lor apariții. în aceeași notă, de „miză măruntă" : decorul, eclectic, semnat de 
Biro I. Geza (avînd meritul că asigură reducerea timpului la schimbările dintre tablouri) și ilustrația muzicală a lui Gheor- 
ghe Hausmann, plăcută dar fără funcție dramatică.Si totuși, premiera „Cînd iarba are chip de om" a fost și este bine primită de publicul orădean. Un paradox ? Nu, o ilustrare elocventă a faptului că spectatorii sînt dornici de piese cu problematică de actualitate și că le primesc, chiar cînd sînt mai neîmplinite, nu concesiv, dar cu simpatie și cu dorința de a-și împlini măcar parțial setea de act artistic inspirat din realitatea imediată. în același timp însă, această bună primire trebuie să constituie și un îndemn — nerostit, dar cit de grăitor ! — la o mai mare atenție acordată de teatru piesei originale de actualitate. O asemenea piesă nu trebuie să rămî- nă un „punct bifat" pe lista de repertoriu, ci să constituie punct principal în lupta creatoare a instituției. în această lumină, am îndrăzni să credem că, date fiind bunele premise — ideile și sinceritatea textului. reușita rolului principal, buna primire din partea publicului — spectacolul ar putea (ar trebui) să fie revăzut „din mers" și îmbunătățit.
Stelian VASILESCU

Șiria, județul Arad. O comună ca oricare alta. Cu oameni harnici și mîndri de comuna și de munca lor. Peste puțini ani, în cărțile de școală se va scrie că loan Slavici s-a născut „în comuna Șiria, astăzi oraș". Oraș care va avea blocuri și case cu etaj, oraș cu noi școli, creșe și grădinițe, cu magazine frumoase și bine aprovizionate „ca la Arad", cu turnuri de alimentare cu apă, cu baie comunală, canalizare și cîte și mai cîte !— Avem de executat în acest cincinal — ne spune tovarășul loan Falcan, primarul comunei — un mare volum de construcții. Tocmai de aceea, ne-am preocupat în mod deosebit de asigurarea forței de muncă. Nu așteptăm să vină alții să ne înalțe casele și atîtea altele, cîte avem de construit. Avem organizate prestații în construcții la consiliul popular, la- cooperația de consum și la fiecare din cele patru cooperative agricole. Cu excepția cîtorva pensionari, cărora le-am dat autorizație pentru e- xercitarea meseriei pe cont propriii, toți ceilalți meseriași au fost cuprinși în forme organizate de muncă. Simțim însă lipsa unor muncitori cu înaltă calificare. Nu de puține ori, „citirea" devizelor sau executarea cofrajelor pentru structurile de rezistență și chiar construcția o- biectivului propriu-zis ne dau mare bătaie de cap. Pentru 'că una este să faci o casă numai cu parter și alta e să construiești blocuri și case cu etaj. Am nădăjduit că o să rezolvăm problema muncitorilor cu calificare superioară, indrumîndu-i pe unii din absolvenții școlii din comună spre liceele industriale de construcții din Arad. Dar reîntoarcerea lor în comună este sub semnul întrebării, pentru că. deocamdată, la repartizarea în producție nu sînt incluse pe liste și comunele din care provin respectivii absolvenți. Or, acest lucru nu depinde de noi, ci de județ.Cum sprijină organele județene activitatea de prestații în construcții la sate, arată lămurit o... adresă primită de la consiliul popular județean de către primarul comunei Șiria, în care se scrie negru pe alb : „începînd cu data de 1 octombrie și pînă la 30 noiembrie 1976, să se prezinte pe șantierul de construcții Arad al întreprinderii de con- strucții-montaj, următorii 12 zidari". (Adică toți zidarii secției de prestații în construcții ai consiliului popular comunal — n. n.). Prezența este obligatorie". De alte amănunte se pare că nici nu mai era nevoie, de vreme ce de vreo patru ani de zile tot la fel se procedează. Desigur, o asemenea măsură poate fi justificată și înțeleasă într-o situație deosebită. Dar cînd se repetă an de an, începe să semene prea mult cu povestea celui care-și fură singur căciula. Dacă nu mal rău, întru- cît, respectînd o asemenea dispoziție, echipa de construcții din Șiria trebuie să lase baltă toate lucrările începute in comună și să plece pe alte șantiere.Cum ar putea sprijini, într-adevăr, organele județene primăria din Șiria — și nu numai în privința cadrelor ? Rezolvînd, de pildă, problema dotării cu utilaje și cu betoniere, problemă care a rămas de ani de zile doar o promisiune. Tot organele județene ar fi fost singurele in măsură să rezolve — împreună cu M.A.I.A. și U.N.C.A.P. — problema aprobării nomenclatorului meseriilor simple (zidari, zugravi etc.) pentru a se putea constitui comisiile de atestare a calificării membrilor coo

Ancheta noastră 
în județul Arad

peratori care și-au însușit cunoștințele teoretice odată cu deprinderile practice, la locul dc muncă. Mai ales că au și temei legal : art. 17 din H.C.M. 2105/1969.Ne-am continuat investigațiile la organele județene de specialitate. Fără prea mult succes. întrebîn- du-1 pe tovarășul Toma Podea, șeful secției planificare, dezvoltare și organizare a comitetului executiv al consiliului popular județean — care sînt perspectivele uezvoltării activităților de prestări în construcții la sate, ne-a pus la dispoziție o situație statistică din care reieșea că numai în 12 din cele 67 de comune ale județului sînt organizate, în baza Legii nr. 7/1971, echipe de prestări construcții, iar dintre acestea două urmează să fie... desființate. De ce ? N-a știut nimeni să ne spună. Cit privește situația necesarului de materiale sau a calificării forței de muncă, ni s-a spus clar și răspicat : „Nu ne-a cerut nimeni să raportăm asemenea date statistice, așa că nu le avem".Pentru realizarea obiectivelor de investiții, a întreținerii și modernizării celor existente, sînt organizate două mari asociații inter- Cooperatiste, la Bujac și Vinga, dotate însă necorespunzător din punct de vedere tehnic. Iar în cooperativele agricole de producție sînt organizate 75 de unități, încadrate cu cite 2 pînă la 26 lucrători. în marea majoritate însă necalificați.Singurul loc unde preocuparea pentru dezvoltarea prestărilor in construcții s-a dovedit a fi o realitate : Uniunea județeană a cooperației de consum. Din datele pe care ni le-a pus la dispoziție tovarășul Traian Neagu — director adjunct al U.J.C.C. Arad — rezultă că celor peste 230 de echipe de constructori, din care peste 80 la sută sînt calificați în școli profesionale sau la locul de muncă, în acest cincinal li se vor adăuga alte 40.Am prezentat rezultatele acestor investigații tovarășului Gheorghe Pușcău, secretar al comitetului județean de partid, care ne-a spus :— într-adevăr, situația prestațiilor de servicii în construcții — mai ales în lumina sarcinilor mari și a exigențelor pe care le ridică Legea sistematizării — nu poate fi considerată satisfăcătoare. Tocmai de aceea ne-am propus ca la viitoarea ședință a consiliului de coordonare a activității organizațiilor cooperatiste să analizăm temeinic acest sector de activitate. împreună cu secția de planificare, dezvoltare și organizare a consiliului popular județean, vom stabili volumul de lucrări ce urmează a fi executate în actualul cincinal, inclusiv cererile populației. în funcție de aceste estimări vom putea decide, apoi, în cunoștință de cauză, asupra asigurării necesarului de meseriași și asupra dezvoltării echipelor de construcții ale cooperativelor agricole, cooperației de consum și consiliilor populare comunale. Pînă în 1977, este evident că va trebui să funcționeze cel puțin cite o echipă de constructori în fiecare comună — indiferent din ce sistem — și, bineînțeles, fără paralelisme. Vom urmări specializarea echipelor de construcții ale consiliilor populare. Totodată, vom acționa pentru orientarea absolvenților școlilor generale de la Sate spre liceele de Construcții, iar cînd aceștia vor deveni muncitori cu înaltă calificare va trebui să le asigurăm locuri de muncă și in comunele lor natale.
Florin CIOBĂNESCU 
Constantin S1MION
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DIVERS
Consemnăm 
cu plăcere

Rodnicia acestei toamne ne-a 
obligat — de-am avea parte me
reu de asemenea obligații! — 
să consemnăm citeva recorduri 
neobișnuite de greutate la car
tofi, la sfeclă, la dovleci. De 
data aceasta, ni se semnalează 
un record in sectorul zootehnic. 
După cum ne informează ingi
nerul Cornel Dănilă, de la fer
ma Sibioara, din județul Con
stanța, de la berbecii crescuți 
aici s-au obținut anul acesta, in 
medie, cite 17 kilograme și chiar 
mai mult de lină fină, mătăsoa
să, rezistentă. Performanța este 
cu atit mai valoroasă, dacă avem 
in vedere faptul că numărul 
recordmanilor este de 81, iar al 
urmașilor acestora de... citeva 
mii! Inginerul Dănilă ne-a pro
mis vești și mai bune pentru 
anul viitor. Vom trăi, vom ve
dea și ne obligăm — cu plăcere — sd le consemnăm ca atare.

Ca-ntr-o 
oglindăTitlul ne-a fost sugerat nu numai de numele satului Oglinzi, din județul Neamț, ci și de inițiativa și hărnicia care se văd „ca-ntr-o oglindă" ale elevilor din clasa a Vl-a C. Reproducem din scrisoarea cititoarei noastre Maria Craiu : „Sînt o bătrînă trecută de 70 de ani. Pierzîn- du-mi vederea, am fost multă vreme internată în spitalul din Piatra Neamț. Cît timp am stat în spital, mă gîndeam la căsuța și grădina lăsate de izbeliște. Doctorii m-au făcut bine și am început să văd din nou lumina zilei. Cînd am venit acasă, mare mi-a fost bucuria văzîndu-mi grădina lucrată, numai bună să culeg roadele toamnei. în lipsa mea, au îngrijit-o pionierii, și cum nu găsesc destule cuvinte să le mulțumesc din toată inima, vă rog s-o faceți ziar". dv. prin
„Mare

I escroc!“
I
I

prezentaBătea la ușă și se 
politicos, nevoie mare :

— Sint ofițerul Ion 
Mă aflu in trecere prin oraș 
am venit să vă aduc o veste de 
la fiul dv., care este in șubor- 
dinea mea.

Gazda, bucuroasă, îl primea 
în casă, ii punea mîncarea pe 
masă, iar „ofițerul" (în realita
te un oarecare Dumitru Bog
dan din Gruiu, județul Ilfov, in
divid fără ocupație) povestea cu 
lux de amănunte ce mai face 
și cum o duce feciorul in arma
tă. La plecare, adăuga :

— $tiți, băiatul este tinăr, a 
avut și el nevoie de un ban, așa 
că eu l-am împrumutat cu...

Spunea suma, iar gazda, cum 
i-a deschis, credulă, ușa, își 
deschidea și punga. Așa au fost 
păcăliți I. M. din comuna Mo
vila (Ialomița) cu 500 de lei, 
E. G. din satul Stefan Vodă, a- 
celași județ, cu 750 tei, ca și alți 
creduli din Dragalina, Dragoș 
Vodă, Borcea, Lupșanu...

Văzind un itinerar atît de 
lung, cineva remarca : „Mare 
escroc !“. Intr-adevăr l Dar și 
mulți creduli...

Popescu.
Și

La nuntă 
fără chef„Mă cheamă Vasile Ormeni- șan, sint cioban la turma cooperativei agricole, și chit că nu mă pricep cum să ticlu- iesc o scrisoare la ziar, am un of la inimă, care nu-mi mai dă pace, pînă nu vi-1 spun". Și omul îl spune, așa cum se pricepe el — și se pricepe foarte bine : „M-am dus la cooperativa «Răsăritul» din Oravița cu stofă faină, ca să-mi facă și mie un costum de haine. Mi s-a spus ziua cînd să mă duc la probă, am probat, apoi am venit să-mi iau costumul, tot așa cînd mi-au zis, dar m-au amînat pe a doua zi. Am Venit a doua zi, dar iar m-au aminat pe a doua zi, și tot așa, m-am dus de mai multe ori tot a doua zi. pînă a venit și ziua Cînd trebuia să mă duc la o nuntă, dar costumul tot n-a fost gata, așa că m-am dus la nuntă fără el, și fără chef".Să sperăm că o să-i treacă și... cheful meșterului cu pricina.

tv
PROGRAMUL I

16,00 Teleșcoală.
16.30 Curs de limba rusă.
17,00 Telex.
17,05 Pentru timpul dv. liber vă reco

mandăm...
17.20 La volan — emisiune pentru con

ducătorii auto.
17.30 Din țările socialiste : U.R.S.S. — 

Repere ale clhclnalului jubiliar.
17,40 Refrene lirice.
18.00 Din viața plantelor șl animalelor.
18.20 Obiceiuri, dansuri șl cîntece din 

Valea Gurghiulul.
18,45 Universitatea TV.

19.20 1001 de seri.
10.30 Telejurnal.
20.00 Reflector.
20.20 Revista llterar-artistlcă TV.
21,05 Documentar artistic : „Valuri șl... 

rechini".
22.20 Cadran mondial.
22,45 Telejurnal.

PROGRAMUL H
20,00 Concertul orchestrei simfonice a 

Radioteleviziunii. Dirijor : Iosif 
Conta. Soliste : Eugenia Moldovea- 
nu-Iacob. Maria Luiza Bastyns- 
Zadra (Italia). Festival Enescu- 
Schumann (1).

21.00 Telex.
21,05 Bucureștiul necunoscut. Memoria 

caselor.
21.30 Din filmoteca TV t Monumente 

brincovenești.

Minciuna
are picioare 
scurte...

• CARAȘ-SEVERIN. Locuitorii 
din Timova și Ramna au sărbătorit, recent, 200 de ani de activitate neîntreruptă a școlilor de pe vatra acestor localități. La Reșița, membrii cenaclurilor literare „Athe- neum" și „Semenicul" S-au întîl- nit, în cadrul unei dezbateri pe teme de creație, cu un grup de scriitori din Cluj-Napoca. Clubul 
minerilor din Anina a găzduit simpozionul „File din epopeea luptei pentru cucerirea independenței de stat a României". La 
„Ofelul roșu" a avut loc un concurs pe tema : „Să cunoaștem și să cinstim trecutul de luptă al poporului nostru". Casa de cultură 
din Moldova Nouă și Căminul cul

tural din Moldova Veche au organizat o dezbatere privind filmul istoric românesc. La Oravița a avut loc trecerea în revistă a brigăzilor artistice. La Bocșa se desfășoară o săptămînă cultural-educativă. 
• HARGHITA. La cinematograful 
„Transilvania" din Miercurea Ciuc a avut loc un spectacol de gală cu filmul „Ultima noapte a singurătății ; cinefilii s-au întîlntt cu realizatori al filmului. La biblioteca 
din Odorheiu Secuiesc s-a deschis o expoziție de carte pe tema „1907". „In slujba oamenilor mun
cii" este genericul sub care s-a sărbătorit, la Miercurea Ciuc, împlinirea a 50 de ani de existență a publicației sindicale „Munkăselet".

Expoziția „Studio" a Cenaclului plastic al tineretului din Miercurea Ciuc se bucură de succes. • GORJ. 
La Casa de cultură din Tg. Jiu a avut loc spectacolul folcloric „Cîntă,

recent editate de consiliul județean al sindicatelor. • CLUJ. Facultatea de fizică a Universității Babeș- Bolyai a organizat un simpozion cu prilejul împlinirii a 80 de ani

cîntă. Gorjule". La librăria „Mihai 
Eminescu" a fost lansată cartea esteticianului gorjan Grigore Smeu — „Relația social-autonom în artă". „Tehnică — economie — or
ganizare" este titlul foii volante

de la nașterea și 5 ani de la moartea profesorului emerit Victor Marian, creator de școală în domeniul magnetismului, traducător al operelor lui Euclid, Galilei, Newton, Pascal. • ALBA. La Blaj s-a des

fășurat etapa locală a concursului de creație și interpretare a poeziei patriotice intitulat „Eroii neamului". Un nou cerc artistic „Prietenii 
filmului" a fost inaugurat la Clubul tineretului din Alba Iulia.• DOLJ. „Gind independenței". Sub acest generic, membrii cercurilor cultural-artistice ale Casei pionierilor din Craiova au prezentat un montaj literăr-muzical.
• MARAMUREȘ- Cu prilejul inau
gurării noului cămin cultural din 
Vima Mare a fost prezentat un bogat spectacol de versuri și cîntece patriotice, folclor muzical și coregrafic. Studenții Facultății de 
învățământ pedagogic din Baia Mare în frunte cu cadrele didactice

s-ăU deplasat în nouă localități din zona Chioar, spre a dialoga cu cetățenii despre semnificațiile cuceririi independenței de stat a României. La Sighetu Marmației se desfășoară dezbaterea „Teatrul popular și locul lui în viața Culturală a orașului". • MEHEDINȚI. In 17 
localități din județ au fost prezentate, la căminele culturale, recitaluri de poezie patriotică. La între
prinderea „Cazanele" din Orșova a avut loc o dezbatere pe tema „Femeia — factor activ în educarea și formarea omului de mîine al României socialiste".

Corespondenții „Scînteii"

Conductnd cu viteză exceșivă, 
numitul Gheorghe Copil din 
Călinești-Oaș (Satu Mare), a 
nimerit cu autobasculanta in
tr-un șanț. Parbrizul s-a făcut 
zob. Ca să scape cu fata curată, 
G. C. s-a dus la miliție și a în
ceput să se văicărească :

— Vai de mine, și de păcatele 
mele, ce mi-a fost dat să pă
țesc... Mi s-a furat autobascu
lanta. Ca pe-o sacoșă, pur și 
simplu...

Au început cercetările. $i cu 
cît avansau, cu atît mai mult se 
apropiau de Casa lui Copil, 
unde s-au găsit hainele și ciș
mele cu urmele căderii in șanț, 
adică înainte de a anunța 
„furtul" mașinii. Copil s-a ju
rat că va fi ultima minciună 
din viața lui. Pînă una, 
s-a ales cu o amendă și a 
pe dreapta. Cu permisul de 
ducere suspendat.

Rubricâ realizata de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii'

alta, 
tras 

con-
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COMUNICAT COMUN
cu privire la vizita oficială de prietenie a ministrului de externe

La Invitația ministrului afacerilor externe al Republicii Socialiste România, George Macovescu, ministrul afacerilor externe al Republicii Zambia, dr. Siteke Gibson Mwale, a efectuat o vizită oficială de prietenie in țara noastră în perioada 15—17 noiembrie 1976.în timpul vizitei, ministrul afacerilor externe al Republicii Zambia a fost primit de tovarășul Nicolae Ceaușescu, președintele Republicii Socialiste România. Cu acest prilej, dr. Siteke G. Mwale a transmis tovarășului Nicolae Ceaușescu, din partea președintelui Republicii Zambia, dr. Kenneth David Kaunda, un mesaj de calde salutări și cele mai bune urări de sănătate și fericire personală, de pace și progres poporului român prieten. Mulțumind, tovarășul Nicolae Ceaușescu a transmis președintelui Republicii Zambia, dr. Kenneth David Kaunda, un mesaj de salutări cordiale, urări de sănătate și fericire personală, de pace și prosperitate poporului zambian prieten.Intre cei doi miniștri de externe au avut loc convorbiri oficiale privind dezvoltarea raporturilor bilaterale, precum și un schimb de vederi referitor la probleme internaționale de interes comun. în timpul convorbirilor, desfășurate intr-o atmosferă cordială, de stimă și respect reciproc, cei doi miniștri de externe au reiterat importanța deosebită a Declarației solemne comune semnate de președintele Nicolae Ceaușescu și președintele Kenneth David Kaunda, pe.stru dezvoltarea permanentă a ra- portL rilor prietenești dintre cele două țări și popoare.Miniștrii de externe ai celor două țări au constatat cu satisfacție că raporturile româno-zambiene sînt in coptinuă creștere, potrivit intereselor celor două țări și popoare, ale cauzei păcii și Înțelegerii internaționale. A fost evidențiată, de asemenea, importanța schimburilor de vizite pe linie de partid și de stat dintre România și Zambia, care contribuie la o înțelegere reciprocă mai bună și la dezvoltarea cooperării bilaterale. în același timp, s-a subliniat conlucrarea fructuoasă româno-zam- biană pe arena internațională, la O.N.U., șl în alte organisme internaționale, în grupul „celor 77", în cadrul mișcării țărilor nealiniate. Ei au constatat că există încă largi posibilități de extindere a relațiilor bilaterale, îndeosebi în domeniul economic. Obiectivele concrete de cooperare e- conomică de interes reciproc, aflate în prezent în faza negocierilor, urmează a fi definitivate cu prilejul celei de-a III-a sesiuni a Comisiei mixte româno-zambiene ce va fi convocată la o dată convenabilă ambelor părți.Miniștrii de externe ai României și Zambiei, efectuînd un schimb de vederi cu privire la situația internațională actuală și scoțînd în evidență profundele mutații petrecute în ultimii ani în lume în favoarea forțelor progresiste, antiimperîaliste, anticolonialiste și antineocolonialiste. în favoarea democrației și socialismului, au subliniat afirmarea voinței de nezdruncinat a popoarelor de a-și făuri singure viitorul, de a pune capăt oricărei manifestări a vechii politici de dominație și opresiune, pentru democratizarea relațiilor dintre națiuni. Părțile au scos în evidență necesitatea unei mai largi participări a țărilor în curs de dezvoltare, a statelor nealiniate, a țărilor mici și mijlocii la soluționarea marilor probleme ale co emporaneității, în vederea insta- utcuii unui nou tip de relații între state, care să pornească de la res-

pectarea strictă a principiilor independenței și suveranității naționale, neamestecului în treburile interne, avantajului reciproc, nerecurgerii la forță și la amenințarea cu forța în relațiile interstatale. Părțile au subliniat necesitatea eliminării subdezvoltării economice, condiție de cea mai mare importanță pentru instaurarea unui climat de pace și securitate în lume. Cei doi miniștri au reafirmat hotărîrea țărilor lor de a acționa în permanență pentru instaurarea unei noi ordini economice și politice internaționale, menită să a- sigure reducerea și eliminarea decalajelor existente, să conducă la crearea unui nou tip de relații interstatale, juste și echitabile, să asigure dezvoltarea armonioasă a tuturor națiunilor lumii, și cu prioritate dezvoltarea mai accelerată a statelor rămase în urmă, să promoveze o largă cooperare internațională.Ministrul afacerilor externe al Republicii Zambia l-a informat pe ministrul de externe român asupra situației din Africa australă și a expus poziția țării sale cu privire la evoluția acesteia, eforturile pe care le face Zambia pentru grăbirea procesului de decolonizare a popoarelor care se mai află sub dominația colonială, a regimurilor minoritare și rasiste. Cei doi miniștri de externe au fost de acord că politica de apartheid a regimului rasist din A- frica de Sud este în totală contradicție cu noile realități ale lumii de azi, cu cerințele fundamentale ale progresului uman și că eradicarea a- cestei politici reprezintă un imperativ de maximă actualitate, care concentrează atenția forțelor progresiste, democratice și antiimperialis- te de pretutindeni, solidare în sprijinirea activă a luptei drepte a poporului sud-african pentru libertate, pentru dreptul de a dispune de soarta sa.România și Zambia au luat poziție fermă față de crimele comise contra populației majoritare oprimate de regimul rasist din Africa de Sud. Politica de apartheid promovată de cercurile guvernante de la Pretoria, represiunile la care au recurs în ultimele luni constituie o încălcare a principiilor și normelor Cartei O.N.U., o sfidare la adresa întregii comunități internaționale și creează grave pericole pentru pacea și securitatea mondială.Cei doi miniștri de externe au subliniat necesitatea acordării neîn- tîrziate a independenței poporului Zimbabwe prin instaurarea unui guvern care să reprezinte majoritatea populației. în vederea realizării aspirațiilor sale fundamentale.Referitor la Namibia, miniștrii de externe ai celor două țări au salutat lupta eroică pentru independentă a poporului namibian, sub conducerea reprezentantului său autentic, S.W.A.P.O., s-au pronunțat pentru retragerea din Namibia a administrației ilegale a regimului rasist de la Pretoria, potrivit rezoluțiilor Adună-*Miercuri dimineața s-au încheiat Convorbirile oficiale dintre ministrul afacerilor externe al Republicii Socialiste România, George Macovescu, și ministrul afacerilor externe al Republicii Zambia, Siteke Gibson Mwale. în timpul convorbirilor au fost analizate căile și mijloacele practice de dezvoltare a colaborării româno-zambiene în diferite sectoare de activitate, de intensificare, a cooperării meniul cadru măsuri dintre internațional.

w

dintre cele două țări în do- politico-diplomatic. în acest au fost discutate o serie de menite a întări conlucrarea România și Zambia pe plan

rii Generale a O.N.U. și ale Consiliului de Securitate. Ei au reiterat sprijinul țărilor lor față de lupta de eliberare din Namibia.Ministrul de externe zambian a exprimat cuvinte de înaltă apreciere la adresa poporului român, a Partidului Comunist Român, personal la adresa președintelui Nicolae Ceaușescu, pentru sprijinul constant, politic, material și moral acordat luptei de eliberare a popoarelor africane.în cadrul convorbirilor, cei doi miniștri au abordat problemele securității și cooperării în Europa. întăririi roiului acestei _ .dezarmării generale și complete și, în primul rînd, dezarmării nucleare, precum și problemele pe care le ridică rezolvarea pe cale pașnică a unor situații conflictuale care continuă să se mențină în diferite zone ale lumii. Cele două părți au constatat cu satisfacție identitatea pozițiilor țărilor lor față de problemele menționate.Cei doi miniștri de externe au reiterat pozițiile țărilor lor referitoare la necesitatea rezolvării pe cale politică a conflictului din Orientul Mijlociu, instaurarea unei păci juste și durabile, care să fie bazată pe retragerea Israelului din teritoriile ocupate în urma războiului din 1967, soluționarea problemei poporului pa- lestinean, inclusiv asigurarea dreptului său legitim la autodeterminare și la crearea unui stat propriu, independent, precum și garantarea dreptului la existență al tuturor statelor din această zonă a lumii. Salutînd rezultatele obținute pe calea norma- . lizării situației din Liban, părțile au reafirmat necesitatea realizării unei înțelegeri între forțele politice și sociale din această țară, care să conducă la menținerea și consolidarea independenței, suveranității, unității și integrității teritoriale a Libanului, pentru ca poporul libanez să-și poată rezolva singur problemele.Părțile au fost de acord că vizita oficială în România a ministrului afacerilor externe zambian se înscrie ca o contribuție importantă la dezvoltarea relațiilor de prietenie dintre România și Zambia.Ministrul afacerilor externe al Republicii Zambia, Siteke Gibson Mwale, a exprimat mulțumiri călduroase ministrului afacerilor externe al Republicii Socialiste România, George Macovescu, pentru primirea și calda ospitalitate de care s-a bucurat, împreună cu persoanele care l-au însoțit, în timpul vizitei în România, ceea ce exprimă în mod elocvent prietenia și solidaritatea care leagă cele două țâri.Ministrul de externe al Zambiei l-a invitat pe ministrul afacerilor externe al Republicii Socialiste România să efectueze o vizită oficială de prietenie în Republica Zambia. Invitația a fost acceptată cu plăcere, urmînd ca perioada vizitei să fie stabilită pe cale diplomatică.> ! li:.- ■ UTteriO*La convorbiri, care s-au desfășurat într-o atmosferă de cordialitate și înțelegere reciprocă, au participat Cornel Pacoste, adjunct al ministrului afacerilor externe, alte persoane oficiale.Au luat parte Albert Nkanda Ka- lyati, ambasadorul Zambiei la București. precum și persoanele care îl însoțesc pe ministrul zambian.
★în aceeași zi. oaspetele a părăsit Capitala. Pe aeroportul Otopeni a fost salutat de George Macovescu și de alte persoane oficiale, precum și de ambasadorul Zambiei în țara noastră.

O.N.U. și organizații democratizării internaționale,

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste RomâniaImpresionat de mesajul pe care ați binevoit să mi-1 adresați cu ocazia celei de-a 22-a aniversări a sărbătorii naționale a Republicii Algeriene Democratice și Populare, doresc să exprim Excelenței Voastre mulțumirile mele cele mai sincere și urările mele cordiale de fericire și sănătate. Am convingerea că relațiile noastre de cooperare amicală și fructuoasă vor continua să se dezvolte spre satisfacția noastră reciprocă, adăugîndu-se eforturilor care vizează crearea unei ordini mondiale mai apropiate principiilor de justiție și echitate, contribuind la instaurarea unei ere de pace și securitate adevărate pentru toate popoarele.Cu înaltă considerație,

HOUARI BOUMEDIENE
Președintele Consiliului Revoluției 

și al Consiliului de Miniștri al 
Republicii Algeriene Democratice 

și Populare

Primire la primul ministru al guvernuluiPrimul ministru al Guvernului Republicii Socialiste' România, tovarășul Manea Mănescu, a primit, miercuri după-amiază. pe Pieter Lieftinck, directorul executiv al Fondului Monetar Internațional, care, împreună cu H. C. Ruding, se află într-o vizită în țara noastră.
Plecarea delegațieiMiercuri a părăsit Capitala delegația parlamentară indiană, condusă de B. R. Bhagat, președintele Camerei Reprezentanților a Parlamentului Republicii India, care, la invitația Marii Adunări Naționale, a făcut o vizită de prietenie in țara noastră.La plecare, pe aeroportul Otopeni,

CronicaPreședintele Marii Adunări Naționale a Republicii Socialiste România, Nicolae Giosan, a primit o telegramă de mulțumire din partea președintelui Adunării Poporului din Republica Arabă Egipt, Sayed Ma- rei, pentru felicitările ce i-au fost adresate cu ocazia realegerii sale în această funcție.
Adunare festivă. Cu prile3ul împlinirii a 10 ani de la înființarea Organizației Națiunilor Unite pentru Dezvoltare Industrială — O.N.U.D.I. — miercuri după-amiază a avut loc în Capitală o adunare festivă. în a- locuțiunile rostite cu această ocazie de Constantin Oancea, adjunct al ministrului afacerilor externe, A. S. Dajani, directorul Centrului de informare al O.N.U. la București, și Ion M. Nicolae, adjunct al ministrului industriei chimice, au fost relevate însemnătatea activității și mijloacele de acțiune ale O.N.U.D.I. pentru asigurarea asistenței tehnice în domeniul industrial, realizarea de studii și proiecte privind problemele industriale specifice țărilor în curs de dezvoltare și pentru difuzarea de informații în acest domeniu. Au fost subliniate activitățile desfășurate de Centrul comun O.N.U.D.I. — România, de cooperare internațională în domeniul industriei chimice și petrochimice.
Conferință de presă. Ambasadorul Republicii Cuba la București, Humberto Castello, a organizat miercuri o conferință de presă cu prilejul vizitei pe care o întreprinde în țara noastră profesorul Jose Antonio Benitez, membru al secretariatului Uniunii ziariștilor din Cuba. Oaspetele a vorbit despre „Presa în Cuba11.

★Cu prilejul Zilei naționale a Sultanatului Oman, ministrul afacerilor externe al Republicii Socialiste România. George Macovescu, a adresat o telegramă de felicitare minis-
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RUGBI în campionatul european F. I. R. A.

România—Și în cel de-al treilea meci din noua ediție a campionatului european F.I.R.A., echipa de rugbi a României a obținut o frumoasă victorie. Rugbiștii noștri au înregistrat ieri, pe terenul central din Parcul Copilului, un scor edificator (89—0) in compania echipei Marocului. Chiar dacă în această partidă se sconta pe o victorie românească, scorul realizat de „tricolori" și, mai cu seamă, maniera lor de joc (cu faze numeroase pe linia de trei-sferturi, cu pase la mină purtate de întregul efectiv) le-au atras aprecierile specialiștilor și ale numerosului public.Deschiderea scorului a făcut-o, printr-un drop-gol. Dumitru Alexandru, pentru ca, foarte curînd, tot el

Maroc 89-0să înscrie prima încercare — din cele 17 reușite ieri de echipa noastră. Pînă la pauză, la activul rugbiștilor români erau trecute 39 de puncte. După pauză, ei și-au concretizat și mai mult superioritatea, înscriind încă 50 de puncte, ultimele (o încercare transformată) fiind reușite de Munteanu și, respectiv, Nica. Pe lista realizatorilor au mai figurat Motrescu, Bucos, E. Stoica, Murariu, Mușat, Pintea, Ianusievici, Varga.Neînvinsă deci după 3 meciuri, echipa noastră conduce în clasamentul campionatului. Viitoarele partide, anul viitor : la 24 aprilie, în deplasare, cu Spania și la 2 mai. la București, cu Italia.

fotbal Scor egal intre selecționatele secunde 
ale României și R. F. GermaniaIeri, la Timișoara, pe stadionul „I Mai" s-au întîlnit într-un joc internațional amical de fotbal selecționatele secunde ale României și R. F. Germania. Jocul s-a încheiat cu un rezultat de egalitate : 1—1(0—0). Scorul a fost deschis de Kun II în minutul 58. care a transformat o lovitură de la 11 m. Oaspeții au egalat în minutul 73 prin Worm.în deschidere, selecționata Banatului a întrecut cu 2—0 (1—0) reprezentativa Vpivodinei (Iugoslavia).

★Miercuri, la Reșița, într-un meci de fotbal restanță, contînd pentru campionatul categoriei A, echipa locală F.C.M. Reșița a învins cu 2—0 (1—0) pe Sportul studențesc.
Gimnastele noastre, în frunte cu Nadia Comăneci, 

au oferit două strălucite demonstrații în R. F. GermaniaDupă strălucitele succese repurtate în cadrul competiției internaționale pentru „Cupa Kuniki", de la Nagoya (Japonia), gimnastele din România, în frunte cu tripla campioană olimpică Nadia Comăneci, au sosit în R. F. Germania. Marți după- amiază, ele au evoluat în cadrul unei demonstrații prilejuite de „Sărbătoarea presei sportive" care a

avut loc la Hamburg. Peste 4 000 de spectatori au aplaudat înalta măiestrie a Nadiei Comăneci și a colegelor ei, Teodora Ungureanu, Mariana Constantin, Marilena Neacșu și Gabi Gheorghiu. Ieri dimineață, gimnastele românce au oferit o nouă demonstrație care s-a desfășurat în sala sporturilor „Alsterdorfer" și a fost urmărită de aproape 2 500 spec-

tatori. Comentînd aceste concursuri demonstrative, redactorul de specialitate al agenției vest-germane de presă D.P.A.-Hamburg scrie, printre altele: „Nadia Comăneci a impresionat publicul prin exercițiile sale la paralele inegale \ și bîrnă. Ceea ce au oferit mica Nadia și colega sa Teodora Ungureanu nu se poate vedea în fiecare zi în R. F. Germania".

Ieri, în preliminariile campionatului mondial : la Roma, Italia — Anglia 2—0 (1—0) ; la Dresda, R. D. Germană — Turcia 1—1.
★Meciul amical de fotbal dintre echipele R. F. Germania, campioana lumii. și Cehoslovaciei, campioană a Europei — disputat ieri la Hanovra — a revenit vest-germanilor cu scorul de 2—0 (2—0).ÎN CÎTEVA RÎNDURI• Aseară, în sala Floreasca. baschet- baliștii de la Steaua au realizat un nou succes în „Cupa cupelor". în- tîlnind, în primul meci din turul II al competiției, formația turcă Be- siktas Istanbul, ei au obținut victoria cu scorul de 77—57 (la pauză : 34—29). Returul va avea loc la Istanbul, miercuri, 24 noiembrie.• în primul tur al turneului internațional de tenis care are loc la Londra, Ilie Năstase l-a eliminat ieri cu 7—6, 6—2 pe cehoslovacul Jiri Hrebec.

PRONOEXPRESNumerele extrase Ia tragerea din 17 noiembrie 1976 :Extragerea I : 34 42 14 16 20 45 Extragerea a II-a : 9 8 4 11 19

ZIUA NAȚIONALĂ A SULTANATULUI OMAN

Maiestății Sale QABAS BIN SAID
Sultanul OmanuluiCu prilejul aniversării Zilei naționale a Sultanatului Oman, am plăcerea să adresez Maiestății Voastre felicitări cordiale și cele mai bune urări de sănătate și fericire personală, de bunăstare și progres poporului omanez.îmi exprim speranța că relațiile româno-omaneze se vor dezvolta in continuare în folosul țărilor și popoarelor noastre, al cauzei păcii și colaborării internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Cu acest prilej au fost abordate aspecte ale situației financiar-mone- tare mondiale și s-a făcut un schimb de păreri cu privire la colaborarea dintre țara noastră și Fondul Monetar Internațional.La întrevedere, desfășurată într-o atmosferă cordială, a luat parte Flo- rea Dumitrescu, ministrul finanțelor.
parlamentare indieneoaspeții au fost salutați de Nicolae Giosan, președintele Marii Adunări Naționale, Virgil Teodorescu, vicepreședinte al Marii Adunări Naționale, deputați și alte persoane oficiale. Au fost prezenți S. L. Kaul, ambasadorul Indiei la București, și membri ai ambasadei.
zileitrului afacerilor externe al Omanului, Seyed Keiss Al-Zawawi.

★Miercuri după-amiază, George Macovescu, ministrul afacerilor externe, a primit pe Lumir Hanak, noul ambasador extraordinar și plenipotențiar al Republicii Socialiste Cehoslovace în Republica Socialistă România, în legătură prezentare a scrisorilor di tare. cu apropiata sale de acre-
Delegația de cineaști, condusă de Witold Kierebinski, director în Direcția generală a cinematografiei poloneze, care se află în țara noastră cu ocazia Zilelor filmului din R. P. Polonă, s-a întîlnit, miercuri dimineața, cu cronicari cinematografici din Capitală.
Expoziție. In Prezenta pictorului Otto Niemeyer-Holstein, unul dintre artiștii de frunte ai R. D. Germane, a avut loc miercuri la amiază, în sala Ateneului Român, vernisajul expoziției sale de pictură și acuarelă. La festivitatea inaugurală au participat Tamara Dobrin, vicepreședinte al Consiliului Culturii și Educației Socialiste, funcționari superiori din Ministerul A- facerilor Externe, artiști plastici și alți oameni de cultură, un numeros public. Au luat parte, de asemenea, Hans Voss, ambasadorul R. D. Germane la București, alți membri ai corpului diplomatic.

★Viceprim-ministrul Guvernului O- landei, ministrul justiției, Andreas A. M. van Agt, care la invitația Ministerului Justiției a făcut o vizită în țara noastră, a părăsit miercuri Capitala. La plecare, pe aeroportul Otopeni, ministrul olandez a fost salutat de Emil Nicolcioiu, ministrul justiției, de alte persoane oficiale. A fost prezent A. H. Croin, ambasadorul Olandei la București.
★Ministrul afacerilor externe al Republicii Socialiste România, George Macovescu, a primit o telegramă de mulțumire din partea ministrului federal al afacerilor externe, dr. Willibald Pahr, pentru felicitările adresate cu prilejul Zilei naționale a Republicii Austria.
★

Spectacol de gală. Ansam_ blul folcloric „Omayad" din Republica Arabă Siriană și-a încheiat turneul întreprins în țara noastră, în cadrul schimburilor culturale bilaterale cu un spectacol de gală prezentat, miercuri seara, în sala Palatului Republicii.La spectacol au asistat Tamara Dobrin, vicepreședinte al Consiliului Culturii și Educației Socialiste, funcționari superiori din Ministerul Afacerilor Externe, reprezentanți ai Ligii române de prietenie cu popoarele din Asia și Africa, Asociației de prietenie româno-siriană, I.R.R.C.S., oameni de artă și cultură, un numeros public. Au fost de față Walid Al- Moualem, ambasadorul Republicii Arabe Siriene la București, alți șefi de misiuni diplomatice acreditați în tara noastră, membri ai corpului diplomatic.
vremea
Timpul probabil pentru zilele de 19, 

20 șl 21 noiembrie. In țară : Vreme in 
încălzire ușoară. Cerul va fl variabil, 
mai mult noros In nordul și estul ță
rii, unde vor cădea burnițe șl ploi sla
be izolate. Vint în general slab. Tem
peraturile minime vor fi cuprinse între 
minus 2 șl 8 grade, iar maximele în
tre 7 și 16 grade. Ceață persistentă, mal 
frecventă dimineața și seara. In Bucu
rești : Vreme relativ caldă, cu cerul 
temporar noros. Vînt slab. Ceață, mai 
ales dimineața șl seara. Temperatura 
va crește ușor.

Situat în partea de sud-vest a Peninsulei Arabice, Sultanatul O- man (suprafața teritoriului : 212 457 kmp ; populația : aproximativ 800 000 locuitori), care își aniversează astăzi ziua națională, dispune de importante bogății naturale, descoperite în deceniul trecut, între care un loc preponderent îl ocupă zăcămintele petrolifere. în

ceperea exploatării a- cestor bogății a permis tînărului stat să se angajeze pe calea dezvoltării economice de sine stătătoare. Paralel cu preocuparea pentru prospectarea și punerea în valoare a resurselor minerale, o atenție deosebită se acordă modernizării a- griculturii, care continuă să ocupe cea mai mare parte a forței de muncă. In ultimii ani,

s-a extins rețeaua de drumuri și școli, s-au modernizat transporturile și alte ramuri ale economiei.Stabilirea de relații diplomatice între Republica Socialistă România și Sultanatul Oman răspunde dorinței comune de a im- pulsioha colaborarea reciproc avantajoasă, în interesul ambelor țări, al cauzei înțelegerii și păcii.

„Economia occidentală se află în fata 
imperativelor unor profunde schimbări"

Circa 300 reprezentanți ai patronatului industrial, economiști ți 
specialiști in management au dezbătut, in cadrul unei reuniuni orga
nizate recent la Killarney (Irlanda) de asociația americană „CHIEF 
EXECUTIVES FORUM", probleme privind viitorul sistemului econo
mic capitalist, in special, și al economiei mondiale, in general.Este semnificativ — potrivit revistei „L’EXPRESS", care publică o amplă relatare asupra dezbaterilor reuniunii — consensul stabilit între participanții la dezbaterile de la Killarney cu privire la necesitatea intensificării procesului de trecere spre o nouă ordine economică mondială. Astfel, americanul SAMUEL PISAR, cunoscută personalitate a vieții economice internaționale, autorul cărții „Armele păcii" — remarca în cursul reuniunii că „ordinea economică mondială de miine nu va semăna cu ceea ce a fost". Relevînd atracția tot mai puternică a ideilor și principiilor socialismului în lumea occidentală, Samuel Pisar consideră că înfăptuirea coexistenței pașnice dintre cele două sisteme „impune un cadru economic radical transformat". în ce sens ? Răspunsul economistului american sună limpede :„De o jumătate de secol, lumea socialistă a introdus în raporturile economice un foarte mare număr de inovații", care se referă la rolul primordial al statului în toate sferele vieții economice, sociale și politice. „Acest model absolut nou este răs- pindit în prezent pe o mare suprafață a globului și ar fi cu totul nerealist să se ignore această situație și să nu i se cerceteze consecințele în perspectivă".Samuel Pisar conchide că „așa cum Roma în antichitate și Marea Britanie mai tîrziu au dat naștere, în cursul a două mari epoci de mutații istorice, la o serie de cutume, de practici, legi și moduri de viață completamente noi, care au dobîn- dit treptat o dimensiune universală", țările socialiste au „vocația făuririi unor noi instituții în dezvoltarea relațiilor economice", de care lumea capitalistă trebuie să țină seama.

Analizînd evoluțiile economiei mondiale, JACQUES ATTALI, consilier economic (Franța), a pus în evidență una din anomaliile flagrante ale epocii actuale : „concentrarea unor uriașe disponibilități financiare în seifurile a numai citorva întreprinderi capitaliste", al căror Interes economic îl reprezintă în mod o- biectiv susținerea regimurilor dictatoriale. Pe de altă parte, majoritatea țărilor „lumii a treia", deposedate de însemnate resurse ale dezvoltării, jefuite ca urmare a politicii monopolurilor devin tot mai sărace. A- ceastă situație „impune cu stringență rezolvarea problemei decalajelor", „în Europa, și în Franța îndeosebi, ciștigă tot mai mult teren ideea că un socialism înnoitor poate contribui în mod eficace nu numai la bunăstarea francezilor, dar și la pacea lumii", a arătat economistul francez.Nu mai puțin interesante apar considerațiile omului de afaceri italian UMBERTO AGNELLI, directorul general al firmei „FIAT" : „Occidentul se află în mod incontestabil în faza unor schimbări ireversibile", determinate, între altele, de „imposibilitatea supraviețuirii unei societăți de consum care seamănă tot mai mult eu o societate a risipei" șl de „consensul asupra necesității unei egalități sociale mult mai reale și a unei planificări economice, care nu mai poate fi lăsată excluși^ pe seama jocului pieței... Trebuie să începem încă de pe acum să facem ca patronatul industrial să admită ca opțiunile sale strategice să nu mai fie dictate exclusiv de obținerea profitului maxim". Astfel, se va declanșa confruntarea și, fără îndoială, agonia societății bazate pe concurență"...
Izvorînd dintr-un studiu realist al evoluțiilor economiei mondiale, 

asemenea declarații reflectă înțelegerea de către cercuri din cele 
mai diverse a necesității unei restructurări, pe baze echitabile, a ac
tualelor raporturi economice — caracterizate prin adincirea decalajelor 
dintre bogați și săraci — un asemenea curs fiind de natură să se răs- 
fringă pozitiv asupra tuturor țărilor lumii.„DIE WELT“

Catastrofă la Manfredonia
A treia mare catastrofă cauzată de 

gazele toxice i-a alarmat pe italieni 
— scrie, intr-un articol recent, coti
dianul „Die Welt". După recipientele 
cu substanțe toxice care au fost scu
fundate in Golful Taranto și după 
norul otrăvitor care a învăluit loca
litatea Seveso, nu departe de Milano, 
un nou nor emanat de o uzină chi
mică din apropiere de Manfredonia 
(Apulia) a semănat panică in rindu- 
rile populației. Acest nor, care con
ține, intre altele, pentaoxid de ar
senic, a infectat o regiune de apro
ximativ 10 kmp. Primarii localităților 
Manfredonia și Monte Sant’Angelo 
au dispus evacuarea comunelor res
pective. Totodată, s-a interzis consu
mul de produse agrare provenite din 
această regiune.

Norul toxic provine de la uzina 
chimică „ANIC“, care produce în
grășăminte. Compusul de arsenic, ex
trem de toxic, este folosit la pro
ducția amoniacului, pentru procesele 
de refrigerare.

După cum a declarat conducerea 
uzinei, aproximativ 10 tone de pro
duse chimice volatile, din care 10 
pină la 15 la sută pentaoxid de ar
senic, au pătruns în atmosferă. Co
mitetul oamenilor muncii din între

prindere consideră insă că în reali
tate 30 pină la 35 tone de chimicale 
au infectat aerul.

Da fel ca în luna iulie, la Seveso, 
și în Apulia se înregistrează un mare 
număr de decese în rindurile anima
lelor mici. Un număr de vaci au în
cetat să mai dea lapte. Urme ale 
substanțelor toxice au fost găsite și 
pe frunzele plantelor. Autoritățile in
tenționează. acum, să interzică pes
cuitul in anumite porțiuni ale ape
lor de coastă. Ele se tem că, prin in
termediul peștelui, compusul de ar
senic ar putea ajunge in circuitul 
alimentar.

Potrivit declarației comitetului de 
întreprindere, un număr de 20 de 
muncitori prezintă fenomene de in
toxicare. La început, conducerea uzi
nei a încercat să minimalizeze toate 
acestea. Amploarea situației a deve
nit cunoscută abia după cîteva zile. 
Primarul din Manfredonia a declarat: „Este o catastrofă la fel ca cea din Seveso".Ca și la Seveso, unde pînă astăzi 
nu s-a găsit o metodă sigură pentru 
eliminarea substanței toxice „TCDD“, 
după părerea oamenilor de știință va 
fi la fel de greu să se elimine com
pusul de arsenic în cauză.

• EXPERIMENT SO
CIOLOGIC. Nu de mult, mttnchenezul Herbert Kperner, de profesie programator la calculatoare, a plecat în concediu cu soția și cei doi copii, în micuțul lor Volkswagen. La înapoiere, spre surprinderea celor ce-1 cunoșteau, Koerner se afla la volanul unui somptuos Cadillac. Neprimind nici o explicație — cum de s-a pomenit programatorul, om cu venituri fixe, în posesia unei asemenea limuzine luxoase (loterie? moștenire?) — prietenii, vecinii, colegii de serviciu ai lui Koerner au devenit suspicioși, au început să-l evite... Pînă cînd, într-o zi, misterul s-a dezlegat. Familia Koerner — privită ca etalon al condiției mijlocii de existență în R.F.G. — acceptase să se preteze la un original „experiment sociologic", prin arborarea temporară a unui simbol al situației păturilor celor mai avute. Concluzia ? Cum • spus soția celui în cauză : 

„Era insuportabil, Cadillacul Înălțase un zid între noi și ceilalți".
• ATOMUL ÎN SLUJ

BA PĂCII. Ziarul -Pravda“ publică amănunte cu privire la crearea unui lac artificial (rezervor) cu ajutorul unei explozii nucleare de putere redusă. Explozia a dislocat o cantitate de 6 milioane mc de pă- mint, creînd un crater de 100 metri adincime și cu un diametru de 150 metri. La cîteva zile după explozie, nivelul radioactivității revenise la parametrii normali. Ca atare, după umplerea rezervorului cu apă, oamenii s-au putut scălda în el ; de asemenea, în scurtă vreme s-a putut constata prezența unor rațe sălbatice. O nouă dovadă a marilor posibilități pe care le prezintă folosirea în scopuri pașnice a energiei atomice — preocupare importantă a științei și tehnicii sovietice.

• VESTIGIILE UNEI 
CIVILIZAȚII NECUNOS
CUTE Săpături arheologice efectuate în nord-estul Boliviei au scos la iveală vestigiile unei civilizații necunoscute pînă a- cum, a cărei perioadă de înflorire a premers celei a incașilor și mayașilor. Cercetătorii respectivi arată că aceasta era râspîndită pe un teritoriu de 400 000—500 000 kmp, pe care au ființat 20 000 de așezări omenești, legate prin căi de apă (canale care serveau și pentru irigații) și șosele (amenajate pe coamele digurilor înălțate pentru prevenirea inundațiilor). Au fost descoperite obiecte și unelte care demonstrează că triburile din această zonă aveau legături cu centre ale populației de dincolo de Anzi. Declinul a- cestei civilizații s-a produs, se pare, cu un mileniu în urmă. Astăzi, întreaga regiune este improprie culturilor din pricina

revărsărilor de ape care se repetă an de an.
• REȚEA DE SUPRA

VEGHERE A GRIPEI. Dr- Martin-Bouyer, directorul Secției boli infecțioase din cadrul Institutului național de sănătate și cercetări medicale din Paris, a organizat, pe scară națională, o rețea de urmărire a răspîndi- rii gripei, pe baza perioadelor de absență a elevilor. Urmărirea, din octombrie 1975 pînă în iunie 1976, a 10 000 de elevi din 12 o- rașe a permis să se stabilească durata exactă a micii epidemii de gripă din Franța din prima parte a acestui an, care s-a declanșat în a doua săptămînă a lunii ianuarie și a încetat spre sfîrșituî lunii martie. Metoda și-a dovedit eficacitatea, permi- 

țînd identificarea din timp a virusului care a provocat epidemia. Acest lucru este important pentru prepararea vaccinului a- decvat, avînd în vedere că virusul gripal este supus unor perpetue mutații.
• CU SPRIJINUL CE

TĂȚENILOR. Activitatea de contrabandă din India a fost paralizată, au anunțat autoritățile de la Delhi. O mare contribuție in această direcție au a- dus cetățenii, care, pe baza fotografiilor unor răufăcători aflați sub urmărire — fotografii difuzate în mare număr de poliție — au fost in măsură să identifice și să denunțe autorităților pe indivizii respectivi, în felul acesta s-a pus capăt nu numai business-ului fraudulos cu vechi și prețioase obiecte de 

artă care luau drumul străinătății, ci și comerțului subteran cu produse străine, care submina bazele economiei indiene. Amploarea operațiunilor de contrabandă reiese cu prisosință din faptul că anual valoarea lor se ridica la mai multe miliarde de rupii.
• PROTEZE-COMPU- 

TER. Afirmîndu-se în tot mai multe domenii, computerul își croiește drum și in medicină. Potrivit părerii profesorului a- merican Robert Sparks, cam în circa 10 ani am putea fi martorii realizării unor dispozitive computerizate capabile să redea orbilor și surzilor vederea și, respectiv, auzul. E vorba, anume, de crearea unor minicofn- putere puțind fi plasate în orice loc al corpului uman care să joace rolul unor organe artificiale — în cazul de față, al văzului și auzului — și, într-o perspectivă mai îndepărtată, să 

înlocuiască chiar membrele deficitare.
• „ATAC" IN PLINĂ 

NOAPTE. Noapte de octombrie cu vînt și ploaie. Cinci umbre se cațără în salturi pe o platformă de foraj submarin, ancorată pentru reparații, undeva în apropierea coastelor Norvegiei. In cîteva clipe, cei cinci pun stăpînire pe imensa instalație, luind ca ostatici e- chipajul și personalul de întreținere. Și, în sfîrșit, intervine o echipă șoc a poliției... Un act banditesc ? Nu, o simplă simulare. In cadrul pregătirilor speciale inițiate de poliția norvegiană s-a inclus și acest punct — respectiv intervenția operativă în caz de atac în scopuri diversioniste asupra unei platforme petroliere, în Marea Nordului. Nou venită în rîndul țărilor producătoare de petrol, Norvegia are în vedere felurite măsuri pentru asigurarea pro

tecției instalațiilor de foraj, în acest context luîndu-se și hotărîrea înființării unui corp cu asemenea atribuții în cadrul poliției.
• O CARTE CONSA

CRATĂ PROBLEMELOR 
„LUMII A TREIA". Una dln cele mai prestigioase distincții literare italiene, premiul „Cor- tina-Ulisse", care se acordă a- nual unei opere publicate în ultimii cinci ani, axată pe o problemă fundamentală a contemporaneității, a fost decernată anul acesta belgianului Paul Bairoch pentru cartea sa „Lumea a treia : moment de răscruce", apărută in editura „Ei- naudi". Pe baza unor cifre și fapte profund semnificative, volumul constituie o pledoarie în favoarea lichidării subdezvoltării, ca o necesitate nu numai pentru țările lumii a treia, ci pentru întreaga omenire.
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NAȚIUNILE UNITE

Un proiect de rezoluție prezentat de România,

împreună cu alte zece state cere

încheierea vizitei tovarășului 
L. I. Brejnev in iugoslavia

Sesiunea Comisiei mixte guvernamentale
pentru colaborarea economică, industrială

A LUAT SFlRȘIT
„OPERAȚIUNEA 

BEIRUT"

Să fie amplificat rolul O.N.U. 
In solutionarea problemei dezarmării

BELGRAD 17 (Agerpres). — Leonid Ilici Brejnev, secretar general al C.C. al P.C.U.S., și-a încheiat, miercuri, vizita de prietenie pe care a efectuat-o în Iugoslavia la invi-
tația teleIn tății

lui Iosip Broz Tito, președin- R.S.F.I., președintele U.C.I. aceeași zi, a fost dat publicl- comunicatul sovieto-iugoslav. ■>

NAȚIUNILE UNITE. —- Corespondentul nostru transmite : Dezbaterile din Comitetul politic al Adunării Generale asupra problemelor dezarmării au intrat în cea de-a treia și ultima săptămînă. Agenda cuprinde 18 puncte vizind dezarmarea generală și totală, creșterea rolului O.N.U. în domeniul dezarmării, crearea de zone denuclearizate in diverse regiuni ale lumii, interzicerea armelor chimice, bacteriologice, precum și a experiențelor nucleare.Comitetului i-a fost prezentat un proiect de rezoluție, inițiat de România, împreună cu alte 10 state membre, la punctul privind amplificarea rolului organizației în sfera dezarmării. Documentul vizează, în esență, îmbunătățirea activității comitetelor Adunării Generale și altor agenții ale Națiunilor Unite in domeniul dezarmării, inclusiv a Conferinței Comitetului pentru dezarmare de la Geneva. Țările semnatare se pronunță în favoarea acordării de asistență de către O.N.U. negocierilor multilaterale și regionale de dezarmare, de adunare. analiză și diseminare a informațiilor referitoare la controlul arma-

împotriva

„Realitatea însăși

mentelor. Totodată, el prevede măsuri direcționate spre întărirea resurselor diviziei de dezarmare din Secretariatul O.N.U.Alte proiecte de rezoluții aflate în dezbaterile Comitetului pentru problemele politice și de securitate al A- dunării Generale privesc : convocarea. in mai 1978, a unei sesiuni extraordinare a Adunării Generale a O.N.U. dedicată chestiunilor dezarmării, studierea posibilităților convocării unei conferințe mondiale de dezarmare, interzicerea armelor de distrugere în masă, crearea unei zone denuclearizate în Asia de sud, elaborarea unei convenții vizînd interzicerea războiului meteorologic.
reclamă sporirea

Aviația rhodesiană a atacat, săp- tămina trecută, baza aeriană de la Mavue. situată în apropiere de frontiera cu Rhodesia — anunță un comunicat al Agenției mozambicane de informații (A.M.I.). După bombardamentul aviației au fost lansate trupe de desant, precum și unități militare transportate cu ajutorul elicopterelor. Șapte aparate au fost doborite de artileria mozambicană, precizează comunicatul, care arată că, după o

luptă de mai multe ore. agresorii rhodesieni au ocupat tabăra militară de la Mavue.Agenția U.P.I. relatează că Ia Maputo a început o reuniune ministerială a celor cinci state care au frontieră directă cu Rhodesia (Angola, Botswana, Mozambic. Tanzania -și Zambia), în cadrul căreia se examinează problema stăvilirii atacurilor trupelor regimului rasist de la Salisbury.
Noi arestări 
în Tailanda

BONN — Corespondentul nostru transmite : In zilele de 15 și 16 noiembrie a avut loc la Bonn cea de-a IV-a sesiune a Comisiei mixte guvernamentale pentru colaborarea e- conomică, industrială și tehnică dintre România și R.F. Germania. Delegația română a fost condusă de Gheorghe Oprea, viceprim-ministru al guvernului, președintele părții române în comisie, iar delegația R.F. Germania, de Martin Gruner, secretar de stat la Ministerul federal al Economiei, președintele părții R.F. Germania în comisie.In cadrul convorbirilor au fost evidențiate rezultatele pozitive obținute în lărgirea și diversificarea domeniilor și formelor de cooperare în producție, bilaterală și pe terțe piețe, și s-au convenit măsuri pentru intensificarea în continuare a cooperării economice, industriale și tehnice, precum și a lărgirii schimburilor de mărfuri între cele două țări. De ambele părți s-a subliniat cu satisfacție finalizarea. unor importante acțiuni

de cooperare în producție și desfacere in domeniile industriilor construcțiilor de mașini, chimică, metalurgică și altele, precum și începerea activității Societății mixte Reșița—Renk, ca și a altor obiective. Totodată, au fost convenite măsuri menite să permită finalizarea în termen scurt a unor noi acțiuni de cooperare, precum și constituirea de noi societăți mixte de producție și desfacere, fapt care va contribui la creșterea volumului schimburilor comerciale dintre cele două țări. De asemenea, cele două părți au convenit să dezvolte cooperarea în producție și desfacerea pe terțe piețe, în domenii ca industriile construcțiilor de mașini, metalurgică, chimică, u- șoară, minerit și altele.Cu prilejul sesiunii au fost discutate și alte probleme de interes comun ale dezvoltării relațiilor economice dintre cele două țări.Protocolul de președinții comisie. sesiunii a fost semnat celor două părți in

BEIRUT — Forțele arabe de descurajare și-au încheiat, marți, „operațiunea Beirut" — transmite agenția France Presse. Peste 11 000 de militari ai acestor forțe se află în capitală și suburbii, la punctele de control care le-au fost indicate. Se continuă acțiunea de deminare a orașului. Presa libaneză informează că președintele Elias Sarkis a stabilit data de 22 noiembrie drept termen pentru restabilirea serviciilor de e- lectricitate permanente, aprovizionarea normală cu carburanți și redeschiderea aeroportului ■ din Beirut.In timp ce la Beirut domnește calmul, în jurul orașului Tripoli au avut loc ciocniri, anunță postul de radio al falangelor libaneze. Potrivit relatărilor agenției Associated Press, unități de blindate din cadrul forțelor de descurajare au fost trimise în nord, la Tripoli, și în sudul țării, în orașul Sidon, pentru preluarea controlului.Pe plan politic, se comunică din Beirut că președintele Libanului, Elias Sarkis, a început miercuri o serie de verselor munități legătură
eforturilor în vederea edificării 
unei noi ordini internaționale" 

Intervenția reprezentantului românComitetul pentru problemele sociale. umanitare și culturale al A- dhnării Generale și-a început dezbaterile asupra rapoartelor Consiliului Economic și Social (E.C.O.S.O.C.) și grupului ad-hoc pentru examinarea situației din Chile. Documentul E.C.O.S.O.C. se ocupă de probleme ca : deceniul de acțiune pentru combaterea rasismului și a discriminării rasiale, procedurile pentru punerea în aplicare a prevederilor pactului internațional al dreptului omului, problemele populației, deceniul O.N.U. pentru femei, problema combaterii abuzului de stupefiantă etc.Prezentînd poziția delegației române față de cele două rapoarte, reprezentantul țării noastre a subliniat că problemele sociale la care se referă aceste documente pun în lumină necesitatea angajării plenare a statelor lumii în opera de edificare a unei noi ordini internaționale, întemeiată pe principiile fundamentale ale dreptului și justiției. Lupta popoarelor pentru autodeterminare și eliberare națională, eforturile neobosite pentru eradicarea tuturor formelor de colonialism, neocolonialism, dominație străină, discriminare rasială și a- partheid, preocuparea universală a popoarelor pentru eliminarea injustiției și inegalităților, precum și ansamblul măsurilor preconizate în vederea respectării drepturilor omului și libertăților fundamentale — reprezintă elemente concrete, care dau materialitate dimensiunii sociale a noii ordini internaționale.Vorbitorul a evidențiat, în continuare, necesitatea creșterii rolului E.C.O.S.O.C. în promovarea progresului economic și social, prin elaborarea de recomandări privind cooperarea internațională și consolidarea mecanismului de punere in aplicare

a acestora. E.C.O.S.O.C., a arătat el, trebuie să.-și extindă practica convocării unor sesiuni la nivel ministerial, să convoace sesiuni speciale, la cererea statelor, în vederea abordării unor teme economice și sociale globale, de însemnătate certă pentru totalitatea membrilor O.N.U. In context, vorbitorul a reafirmat propunerile românești vizînd îmbunătățirea activității Comisiei O.N.U. pentru condiția femeii și înființarea unui Consiliu mondial al O.N.U. pentru problemele tineretului.In încheiere, vorbitorul a subliniat solidaritatea militantă a poporului român cu forțele patriotice progresiste și democratice din Chile, precum și încrederea că poporul chilian va fi în măsură să-și restabilească toate drepturile și libertățile sale democratice. El a condamnat cu fermitate actele de terorism și represiune dezlănțuite de junta militară din Chile.
Declarația președintelui 

VenezueleiNAȚIUNILE UNITE 17 (Agerpres) — Marți după-amiază, Carlos Andres Perez, președintele Venezuelci, într-o declarație de politică generală făcută in plenara Adunării Generale, s-ă pronunțat in favoarea transformării Națiunilor Unite „intr-un mijloc de acțiune concertată, in găsesc căile autentice spre Vorbitorul a subliniat că pacea lumii, edificarea unei dini economice internaționale imperativ. Sintem martorii acestei noi ordini din realitățile o- biective ale lumii în care trăim".
care se pace“. „pentru noi or- este un forjării

Intr-un interviu acordat agenției Taniug la Luanda, președintele S.W.A.P.O., Sam Nujoma, a prezentat amploarea și caracterul luptei armate pentru eliberarea Namibiei, menționînd că acțiunile forțelor patriotice se desfășoară în nord-estul, estul și vestul Namibiei și că ținta uneia dintre acestea a fost chiar orașul Windhoek,, capitala țării.Nujoma a reafirmat hotărîrea S.W.A.P.O. dg a duce tratative pentru independența7 necondiționată a Namibiei ca stat unitar. El a precizat că tratativele trebuie purtate direct între S.W.A.P.O. și autoritățile sud-africane și că obiectul lor poate fi numai stabilirea modalității de transfer al puterii către majoritateâ de culoare.

Peste 4 000 de persoane au fost a- restate in Tailanda. după preluarea puterii de către militari, la 6 octombrie, informează agenția France Presse, care citează surse ale poliției din Bangkok. „Suspecții" — printre care femei și copii — sînt deținuți fără judecată timp de o lună, după care sînt trimiși în lagăre de concentrare.Pe întreg teritoriul țării rămin în vigoare interdicțiile de circulație introduse după lovitura de stat. Numai în noaptea de luni spre marți, scrie agenția citată, au fost arestate 121 de persoane acuzate că au încălcat interdicțiile.In urma incidentelor care au avut loc la 6 octombrie la Universitatea Thammasat, din Bangkok, 3 000 de persoane au fost anchetate de forțele polițienești. Dintre acestea, 300 nu au fost incă eliberate. Cursurile la a- ceastă universitate continuă să fie suspendate.

Ameliorarea
Producția mondială 

de cereale va depăși 
1300 milioane de tone 
in 1976, ceea ce va în
semna o creștere cu 7 
la sută față de recolta 
din 1975 — apreciază 
specialiștii Organiza
ției Națiunilor Unite 
pentru Alimentație și 
Agricultură (F.A.O.). 
Referindu-se la aceste 
estimări — relatează 
agenția France Presse 
— directorul general 
al F.A.O., Edouard 
Saouma, a declarat că 
situația alimentară 
mondială este astăzi

situației alimentare mondiale

consultări cu lideri ai di- organizații politice și co- confesionale din Liban in cu situația din sudul țării.

agențiile de presă
A.K.E.L. la 50 de ani. In- tr-o declarație a Comitetului Central al Partidului Progresist al Oamenilor Muncii din Cipru (A.K.E.L.) — publicată la Nicosia, cu prilejul aniversării a 50 de ani de la crearea partidului — se evidențiază întărirea unității patriotice și democratice a poporului cipriot, a luptei sale pentru retragerea tuturor trupelor străine din insulă, pentru independență, suveranitate și integritate teritorială. Documentul arată că numai printr-o luptă unită și prin solidaritatea și sprijinul internațional va putea fi soluționată problema cipriotă.
5 000 de persoane au par- ticipat la demonstrația de la Roma, în semn de protest față de hotărîrea unui tribunal militar de a-1

PE TEMELIA PRIETENIEI TRAINICE, A DORINȚEI RECIPROCE

DE AMPLIFICARE A RELAȚIILOR FRĂTESTI

Se dezvoltă colaborarea economică
româno-sovieticăPuternic stimulate de comunitatea de orînduire, de țeluri și ideologie, avînd profunde rădăcini în tradițiile istorice de prietenie dintre cele două popoare, relațiile strînse, frățești româno-sovietice înfățișează un vast și multilateral tablou. Cu deplină satisfacție se poate constata că aceste relații cunosc un curs continuu ascendent, un proces de adîncire și diversificare, la accelerarea operei de socialistă și comunistă în tre. Clădite pe principiile marxism-leninismului și internaționalismului proletar, ale respectării suveranității și independenței naționale, egalității în drepturi, neamestecului in treburile interne, avantajului reciproc și întrajutorării tovărășești, aceste relații, în continuă dezvoltare, răspund intereselor poporului român și popoarelor sovietice, reprezintă un aport important la afirmarea socialismului pe plan mondial, la întărirea forțelor democrației, progresului și păcii.Așa cum este bine cunoscut, în dezvoltarea acestui curs pozitiv, de □ importanță determinantă s-au dovedit contactele directe și convorbirile intre conducerile de partid și de stat, în primul rînd intre tovarășii Nicolae Ceaușescu și Leonid Brejnev, ca momente de o deosebită însemnătate înscriindu-se în acest context lntilnirile de la Berlin și din Cri- meea din cursul acestei veri.Legăturile de prietenie și conlucrare rodnică dintre România și Uniunea Sovietică îmbrățișează cele mai diferite domenii — politic, economic, tehnico-științific, cultural și pe tărîmul vieții internaționale. Tocmai avînd în vedere această amploare și diversitate, ne propunem în rîndurile ce urmează să ne oprim a- supra unui singur domeniu al raporturilor reciproce — respectiv colaborarea în domeniul economic.După cum este cunoscut, impetuoasa dezvoltare a Uniunii Sovietice — țară cu un potențial economic de prim rang, cu o industrie care furnizează o din producția mondială, cu realizări unanim recunoscute în lume în sectoare de vîrf ale științei și tehnicii — precum și succesele remarcabile ale poporului român în dezvoltarea industriei, agriculturii, științei și tehnicii, in celelalte domenii de activitate, oferă trainice premise materiale pentru extinderea și amplificarea neîntreruptă a acestei colaborări.Caracterul fertil al raporturilor româno-sovietice în sfera economică

permanentă contribuind construcție țările noas- trainice ale

cincime

își găsește o semnificativă ilustrare in faptul că Uniunea Sovietică ocupă primul loc în rindul partenerilor e- conomici ai țării noastre. Este de ajuns să amintim, de pildă, că pentru actualul cincinal se prevede o creștere a volumului livrărilor reciproce de mărfuri cu 70 la sută față de cincinalul precedent. Concomitent cu lărgirea considerabilă a relațiilor comerciale, se dezvoltă cu succes forme noi, de niveluri superioare, ale colaborării, respectiv cooperarea și specializarea in sectoare și ramuri de producție de cea mai mare însemnătate pentru dezvoltarea ambelor economii naționale — ca o expresie a voinței de a asigura o fructificare cit mai eficientă a posibilităților mereu sporite și experienței acumulate în opera de edificare a socialismului și comunismului.In acest cadru, al activității de cooperare, un loc central îl ocupă realizarea în comun a unor ,mari o- biective economice. De pildă. U.R.SS. a livrat și livrează documentație tehnică și utilaje pentru construirea în România a unor obiective în domeniul metalurgiei, energeticii, industriei chimice. Un exemplu in . acest sens îl constituie și cooperarea în realizarea în țara noastră a unei uzine de produse sodice, partea sovietică urrnind să-și asigure din producția uzinei o anumită cantitate de sodă caustică. La rindul său, România participă la dezvoltarea unor importante capacități de producție de pe teritoriul U.R.S S. pentru minereu de fier, obținînd, din această producție, o parte a necesarului de minereu pentru industria siderurgică. Totodată, țara noastră livrează Uniunii Sovietice utilaje industriale, în special pentru industria chimică, extractivă, ușoară. în șirul acestor obiective se înscrie și construcția în comun a nodului hidrotehnic de pe Prut, la Stînca-Costești, lucrare complexă ce va contribui la valorificarea în interesul ambelor țări a potențialului acestui curs de apă.Amplificîndu-se și diversifieîndu-se necontenit pe plan bilateral, colaborarea economică româno-sovietică se dezvoltă și pe plan multilateral. în cadrul înfăptuirii „Programului complex" adoptat de C.A.E.R. In acest context, România participă, alături de alte țări socialiste, la realizarea unor obiective economice și dezvoltarea unor capacități de producție pe teritoriul U.R.S.S., urmînd a-și asigura astfel o parte din necesarul de materii prime din producția realizată. Este vorba de participarea la construcția combinatului de celuloză de

la Ust-Ilim, a combinatului minier de preparare a azbestului de la Kiem- bai, a unor capacități de în domeniul feroaliajelor, valorificarea zăcămîntului condensate de Ia Orenburg.O fructuoasă colaborare fășoară și in domeniul tehnico-știin- țific, concretizată în schimburi de documentații și specialiști, în valorificarea rezultatelor cercetării prin elaborarea în comun de metode și tehnologii de mare eficientă economică intr-o serie de domenii de seamă ale industriei.Fără îndoială că uriașul potențial al economiei sovietice, ca și dezvoltarea accelerată a economiei țării noastre, in conformitate cu obiectivele stabilite in Programul de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și inaintare a României spre comunism, creează noi și noi posibilități pentru adincirea și extinderea conlucrării și cooperării economice dintre cele două țări. Se cuvine subliniat in acest sens faptul că recenta sesiune a Comisiei interguvernamen- tale româno-sovietice de colaborare economică — organism menit să stimuleze conlucrarea, să identifice noi forme, modalități și domenii de cooperare și care a aniversat recent un deceniu de rodnică activitate — a stabilit un amplu program concret pentru dezvoltarea colaborării dintre țările noastre. însemnătatea acestui program se vădește elocvent prin faptul că măsurile preconizate se referă la sectoare de asemenea importanță cum sînt construcția de mașini și echipamente energetice, utilajele pentru industria metalurgică, mașini-unelte, electronică și electrotehnică, instalațiile pentru industria petrolului, chimică și petrochimică. îndeplinirea măsurilor stabilite va îmbogăți astfel tabloul atit de larg și diversificat al colaborării economice româno-sovietice.Nu încape îndoială că apropiata vizită in țara noastră a tovarășului L. I. Brejnev, convorbirile pe care le va avea cu tovarășul Nicolae Ceaușescu, înscriindu-se ca momente de cea mai mare importanță pentru dezvoltarea de ansamblu a prieteniei și conlucrării româno-sovietice pe toate planurile, vor da un puternic impuls și cooperării economice, în interesul comun, al cauzei socialismului și păcii în lume.

producție ca de și la gazese des-

Constantin STANCA
director în Ministerul Comerțului 
Exterior și Cooperării Economice 
Internaționale

elibera pe fostul colonel S.S. Herbert Kappler, condamnat in 1918 la închisoare pe viață, ca urmare a executării a 335 de ostatici. O delegație a manifestanților a cerut să fie primită de către președintele Camerei Deputaților, Pietro Ingrao. Reprezentanții tuturor partidelor — cu excepția celor aparținînd Mișcării Sociale Italiene, de extremă dreaptă, care au absentat — s-au în Camera Deputaților, eliberării lui Kappler. pronunțat, împotriva
„România - 

țara turismului"
La Sofia s-a deschis miercuri 

expoziția „România — țara tu
rismului".

Conținind un bogat material 
documentar, expoziția oferă pri
lejul unei mai bune cunoașteri 
in Bulgaria a frumuseților țării 
noastre, a posibilităților largi pe 
care le oferă baza materială a 
turismului românesc aflat in 
continuă dezvoltare și moderni
zare. La deschidere au luat 
parte Goran Anghelov, prim- 
vicepreședinte al Comitetului 
pentru turism, reprezentanți ai 
Ministerului Afacerilor Externe, 
ziariști.

Siinpozion 
de istorie 

romăno-austriac
La Viena s-au deschis lucră

rile primului simpozion de isto
rie romăno-austriac. Delegația 
de istorici români este condusă 
de acad. prof. Ștefan Pascu, iar 
cea a istoricilor austrieci de 
prof. univ. Richard Plaschka, 
decanul Facultății de istorie și 
filozofie a Universității din Vie
na. Simpozionul a fost salutat de 
acad. prof. Adam Wandruszka, 
președintele Comisiei de istorie 
a Academiei austriece de știință.

Parlamentari chinezi în
Iran. Sahinșahul Iranului hammad Reza Pahlavi a primit legația parlamentară chineză condusăde Ulanfu, vicepreședinte al Adună- a Reprezentanților Chineze, și de Ci general al Comite- al Adunării.

Mode-
rii Naționale Populari a R.P. Pin-fei, secretar tului Permanent

At8îltat. Patru teroriști au pătruns în hotelul „Jordan Intercontinental" din capitala Iordaniei, unde, făcind uz de arme, au încercat să preia controlul clădirii și să ia ostatici, se arată într-un comunicat difuzat de postul de radio Amman. Doi funcționari ai hotelului au fost uciși. Ca urmare a intervenției unui detașament al armatei iordaniene, trei din cei patru teroriști — care aparțineau organizației „Iunie-negru" — au fost lichidați. Doi militari iordanieni și-au pierdut, viața.

mai bună decit cu pa
tru ani în urmă,, iar 
importurile de cereale 
ale țărilor in curs de 
dezvoltare vor scădea 
în raport cu cele din 
1975. Cu toate acestea, 
a apreciat Saouma, 
tendințele pe termen 
lung ale producției a- 
limentare in țările 
„lumii a treia" rămin 
îngrijorătoare. In acest 
sens, el a făcut apel la 
țările industriale pen
tru a-și spori contri
buția la eforturile de 
dezvoltare a agricultu
rii țărilor rămase in

urmă pe plan eco
nomic.

Pe de altă parte, di
rectorul Programului 
Alimentar, Thomas 
Robinson, a declarat 
că. in perioada 1963— 
1976, acest organism 
specializat al F.A.O. a 
acordat țărilor in curs 
de dezvoltare ajutoare 
alimentare in valoare 
de aproape 3 miliarde 
de dolari. In prezent, 
organizația asigură o 
șesime din totalul a- 
jutoarelor alimentare 
acordate țărilor aflate 
in dificultate.

transmit
La Moscova au încePut> miercuri, convorbirile dintre Nikolai Podgornii, președintele Prezidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S., și regele Birendra al Nepalului, aflat in vizită in Uniunea Sovietică.
Acord chino-centrafrican.La Pekin au fost semnate un acord pentru cooperare economică și tehnică și un acord comercial intre guvernele R. P. Chineze și Republicii Centrafricane. La ceremonia semnării au participat Hua Kuo-fen, președinte al C.C. al P.C. Chinez și premier al Consiliului de Stat al R. P. Chineze, și Salah Addin Ahmed Bo- kassa, președintele Republicii Centra- fricane.

La Havana a foststație radiotelemetrică
Stație radiotelemetrică 

cubaneză.inaugurată odestinată recepționării informațiilor științifice culese de sateliții artificiali ai Pămintului. La crearea, montarea, precum și la acțiunile de organizare a activității stației cubaneze au participat, de asemenea, specialiști din U.R.S.S., R.D.G. și Cehoslovacia. Noua stație se înscrie pe linia colaborării între țările socialiste. in cadrul programului „Intercos- mos" de cercetare și utilizare în scopuri pașnice a spațiului cosmic.
încetinirea activității e- 

COnOmiCe 'n statele vest-europe- ne, in perioada de vară, a fost mult mai accentuată decit se prevedea — relevă un raport al Comisiei Economice a O.N.U. pentru Europa. Deficitul comerțului exterior al acestor țări s-a agravat considerabil. Raportul arată că relansarea producției în unele țări nu a avut, pină acum, decit efecte reduse asupra situației de pe piața muncii și, ca urmare, creșterea șomajului n-a putut fi stăvilită.
Delegația Senatului ame

rican —• aflata in vizită la Teheran — s-a întîlnit cu primul ministru al Iranului, Amir Abbas Hoveida, cu care a examinat o serie de probleme privind furnizarea de utilaj american destinat centralelor atomoelec- trice ce vor fi construite în Iran.
Largi categorii de sala- 

riați și un mare număr de tineri, elevi și studenți londonezi au participat la o manifestație îndreptată împotriva politicii de reducere a cheltuielilor publice destinate educației. locuințelor, sănătății publice. In cuvintările rostite cu acest prilej și în cererile adresate Parlamentului. s-a subliniat hotărîrea de a se intensifica lupta împotriva creșterii șomajului și a costului vieții.
Recesiunea
și cercetarea științifică

economică

Recesiunea economică din Anglia 
productive, ci și activitatea științifică 
fonduri. Consiliul britanic al cercetării științifice a trebuit să renunțe 
la finanțarea unor programe de cercetări șt să sisteze realizarea unor 
importante proiecte. S-a anunțat că vor fi reduse fondurile destinate 
cercetărilor astronomice, va fi „inghețat" proiectul creării unei noi 
rachete destinate lansării unor sateliți artificiali ai Pămintului. Potrivit 
unor date oficiale, in 1980, in Anglia se vor închide centrele științifice 
și laboratoarele care se ocupă de studierea problemelor fizicii ener
giilor inalte. Un raport întocmit de Consiliul britanic al cercetării știin
țifice relevă că bugetul acestei organizații guvernamentale va fi in 
1980 cu 20 la sută mai mic decit in 1973, amputare care, fără indoială, 
nu va fi lipsită de consecințe in ce privește activitatea de cercetare 
din Anglia.

afectează nu numai sectoarele 
din această țară. Din lipsă de

Aniversare.La sediul o.n.u.d.l din Viena a avut loc miercuri ceremonia de aniversare a zece ani de la înființarea Organizației Națiunilor Unite pentru Dezvoltare Industrială (O.N.U.D.I.). în discursul rostit cu acest prilej, directorul executiv al O.N.U.D.I., Abd-El Rahman Khane, a declarat că cei zece ani care au trecut de la înființarea organizației au marcat creșterea considerabilă a volumului asistenței tehnice oferite de O.N.U.D.I. Secretarul general alO. N.U.. Kurt Waldheim, a adresat un mesaj organizației.
0 declarație a conducerii

P. C. din Uruguay relevă pri- mejdia în care se află viața lui Jaime Perez, secretar al C.C. al P.C. din Uruguay, fost deputat, care de peste doi ani se află întemnițat și a fost crunt torturat. Conducerea P.C. din Uruguay adresează poporului Uruguayan, tuturor forțelor democratice și opiniei publice internaționale apelul de a desfășura o amplă campanie în sprijinul lui Jaime Perez.
Problema separării Que- 

bCCUlui sau 3 oricarei alte Provincii a Canadei nu va fi negociată de guvernul federal — a declarat premierul Trudeau. El a precizat că guvernul este hotărit să acționeze pentru a asigura menținerea unității celor zece provincii ale țării.
Senatorul american Dldt Clark a sosit la Luanda, unde urmează să aibă convorbiri cu membri ai guvernului și cu lideri ai Mișcării Populare pentru Eliberarea An- golei (M.P.L.A.), în probleme privind normalizarea relațiilor între S.U.A. și Angola.
Inundațiile din Java. Cel puțin 119 persoane și-au pierdut viața din cauza inundațiilor catastrofale care s-au produs în partea răsăriteană a insulei Java. Unități militare și echipe de ajutor participă la operațiunile de salvare a sinistra- ților. Autoritățile indoneziene, citate de agenția Reuter, au anunțat că 3 000 de persoane au fost evacuate din zona sinistrată, unde au fost distruse numeroase locuințe.

Impas la negocierile 
comerciale dintre Piața 

comună și JaponiaNegocierile comerciale dintre Piața comună și Japonia, desfășurate '.a. Bruxelles, s-au încheiat print.' -un impas — informează agenția France Presse.. In centrul dezbaterilor s-a aflat problema reducerii de către Japonia a exporturilor sale în perimetrul „celor nouă". După cum se știe, firmele nipone fac o puternică concurență celor vest-europene, in special in sectoare „de virf“, cum sint construcțiile navale și industria de automobile. Mai bine de 10 la sută din piața automobilelor din Anglia este cucerită de constructorii japonezi, care, în același timp, sint într-o continuă ofensivă pe piețele Beneluxului. Șantierele navale din R.F.G. și Franța resimt și ele concurența japoneză. Ofensiva niponă a determinat restringerea producției „celor nouă" și sporirea Pieței comune in schimburile comerciale cu Japonia, care anul trecut s-au ridicat la 4 miliarde de dolari.Cu excepția limitării exporturilor de produse siderurgice, Japonia n-a mai consimțit alte concesii, ceea ce a adus negocierile in impas. Potrivit agenției France Presse, Piața comună a acordat Japoniei un răgaz de 11 zile pentru a prezenta un program de reducere a exporturilor sale. Acest „ultimatum", cum l-au numit observatorii din Bruxelles, expiră chiar în ziua deschiderii reuniunii la nivel înalt a „celor nouă", de la Haga, unde se vor discuta și problemele contenciosului comercial dintre Piața comună și Japonia.

deficitului

O.P.E.C. examinează

VIENA 17 (Agerpres). — La Viena au continuat lucrările Comisiei economice a Organizației țărilor exr' 'j- tatoare de petrol (O.P.E.C.), '-erate problemelor de ansamblu aie creșterii ratei inflației în țările occidentale industrializate și propunerilor privind majorarea, într-o proporție corespunzătoare, a prețurilor la petrol. După cum relatează agenția Reuter, experții economici reuniți în cadrul comisiei studiază date statistice care ipdică faptul că rata inflației în țările dezvoltate a crescut cu aproximativ 80 la sută de la ultima majorare a prețului țițeiului, in octombrie 1975.Recomandările elaborate de experțl vor fi înaintate reuniunii ministeriale a O.P.E.C., singura care poate efectua modificări ale prețului petrolului, programată să se țină la 15 decembrie în Qatar. Agenția Reuter afirmă că unele țări membre ale organizației examinează posibilitatea solicitării unei aminări, întrucît convocarea ei coincide cu sesiunea de la Paris a Conferinței asupra cooperării economice internaționale.
Acțiuni in sprijinul încetării

violențelor în IrlandaPe peluza verde din fața primăriei din Belfast, familiile victimelor incidentelor din Irlanda de Nord, protestanți și catolici, au „plantat" 1 662 cruci albe — cîte una pentru fiecare nă ucisă în șapte ani. emoționantă transmisă la ; engleze de televiziune, a constituit un veritabil șoc pentru opinia publică britanică, reamintind că tragedia nord-irlăndeză nu a încetat. Aproape nu a fost zi în ultimele săptămini in care să nu aibă loc noi ciocniri și explozii soldate cu morți, răniți și distrugeri materiale.După cum se știe, substratul acestui „război nedeclarat" — cum il numește „Daily Telegraph" — nu este, de fapt, de natură religioasă, ci de natură economică, politică și socială. Catolicii nu se confruntă cu protestanții pe teme propriu- zis religioase, așa cum se întîmpla în timpul luptelor fanatice din evul mediu. Nemulțumirile au fost generate și alimentate de sistemul politic și econo-

de Nord

! persoa- ultimii Această scenă, posturile

mic care folosește discriminările religioase în scopuri de asuprire și exploatare, de negare pentru largi mase populare a celor mai elementare drepturi ' și libertăți democratice. Statisticile oficiale arată că astăzi în Irlanda de Nord numărul șomerilor reprezintă 10,6 la sută din întreaga forță de muncă, în unele regiuni a- cest procent urcind la 40 și chiar la peste 50 la sută. „O anchetă oficială, scrie «Morning Star», evidențiază că o treime din populație — adică aproape o jumătate de milion de persoane — trăiește sub limita sărăciei". „Sint evidențe tulburătoare privind sărăcia în Ulster" — arăta. la rindul său, ..Times", referindu-se la datele publicate în cele 178 de pagini ale raportului oficial intitulat „Northern Ireland Household Survey", care înfățișează „condițiile de viață de fiecare zi ale populației din Ulster".„In ultimii șapte ani, scrie ziarul «Morning Star», populația nord- irlandeză a trăit și a muncit în umbra violențelor. In ultimul

timp însă, populația s-a unit în jurul cererii de a se pune capăt vărsării de sînge".Intr-adevăr, de ci- teva săptămîni, în provincie și in afara ei se desfășoară ample acțiuni în favoarea instaurării păcii. Pentru 20 noiembrie este programat un mare marș la Belfast, în cadrul campaniei „o viață mai bună pentru toți". Organizatorii se pronunță pentru încetarea violențelor, pentru acțiuni hotărite din partea guvernului în vederea reducerii marelui număr de șomeri, eliberarea provinciei de sărăcie, pentru reforme democratice", sprijinul reri a fost semnată de peste 300 000 persoane. „Nu este suficient doar să participăm la adunări teptăm ne cadă din cer — a declarat _ liams, una din inițiatoarele mișcării pentru pace a femeilor nord- irlandeze. Pacea trebuie clădită cărămidă cu cărămidă".

Petiția în acestor ce
și să aș- ca pacea săBetty Wil-
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