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0INALIA RĂSPUNDERE ECONOMICA, 0 ÎNDATORIRE DE ONOARE A FIECĂRUI COLECTIV

CĂLITĂ TEA PRODUCȚIEI
Cum se înfăptuiesc, in acest domeniu, hotăririle 

Congresului consiliilor oamenilor munciiIn condițiile actualei revoluții tehnico-științifice, ridicarea nivelului calitativ al producției este o cerință de prim ordin a înzestrării tehnice superioare a economiei naționale, a satisfacerii in condiții mai bune a nevoilor de consum ale oamenilor muncii, precum și a asigurării unei competitivități sporite a produselor romanești pe piața internațională.Recent, la Plenara C.C. al P.C.R., tovarășul Nicolae Ceaușescu sublinia, din nou, că nu putem accepta sub nici o formă ca pe poarta fabricilor să iasă produse de proastă calitate, întreprinderile noastre trebuie să producă la parametrii tehnici și de calitate ceru ți atit in țară, cit și in străinătate. Iată o cotă a exigențelor care trebuie atinsă, fără excepție, de fiecare colectiv. Ce experiențe, ce rezultate și ce neajunsuri există în activitatea unor întreprinderi in legătură cu ridicarea calității producției ?Ne oprim azi, in cadrul ciclului de anchete ale „Scînteii", la analiza modului în care se aplică, în acest domeniu, hotăririle Congresului consiliilor oamenilor muncii, care arată că :„In centrul preocupărilor tuturor întreprinderilor trebuie să se situeze permanent ridicarea nivelului tehnic si calitativ al produselor. Se cer luate măsuri pentru realizarea riguroasă a sarcinilor de asimilare de noi produse. Trebuie să se acționeze cu mai multă energie pentru respectarea strictă a disciplinei tehnologice și interzicerea cu desăvîrșire a oricăror derogări de ordin tehnic de la sarcinile de calitate".
Muncitor, director, 

cercetător — o unică 
răspundere— Judecind lucrurile prin prisma gradului de înnoire a producției —

ne spunea inginerul Virgil Stere, directorul întreprinderii de mașini- unelte și agregate din București — am putea spune că unitatea noastră este și va fi, practic, câmpiei nouă. Căci, în acest cincinal, înnoim întreaga producție. Fină acum am asimilat sau sintem in fază avansată de asimilare'a unei serii de mașini- unelte de mare capacitate și randament. Nu redau decît aprecierile beneficiarilor noștri din țară și clien- ților de peste hotare, dacă precizez că, prin performanțele lor tehnice și de calitate, noile mașini-unelte se situează la nivelul celor mai bune realizări din lume. Bunăoară, mașina de alezat și frezat — AF-181 — cu comandă numerică și afișaj de cote atinge performanțe similare celor de pe plan mondial.— Ce experiență deosebită ați putea prezenta în activitatea de înnoire și modernizare a producției ?— Ideea fundamentală de la care pornim la asimilarea unui nou produs este aceea a răspunderii riguroase a fiecăruia — de la cercetător, la muncilor și pină la director — pentru lucrul de calitate. Și aceasta, fie că este vorba de concepție, de proiect, de aprovizionare sau execuție. Așa prevede, de fapt, și noua lege a calității și altfel nu se poate. O verigă slabă, cît ar părea ea de neînsemnată, în angrenajul calității poate da peste cap eforturile întregului colectiv. Iată de ce consider că cî.știgul cel mai de preț al nostru în procesul de înnoire și modernizare a producției il constituie strinsa co? laborare dintre cercetătorii și proiec-

tanții institutului de specialitate al centralei, aflat aici in incinta unității, și muncitorii, maiștrii și inginerii care asimilează și fabrică noul produs. în acest fel, proiectantul iși verifică imediat soluțiile și le corectează operativ atunci cînd e cazul, iar muncitorul primește pe loc lămuririle tehnice sau tehnologice necesare....O secvență din multe altele similare care ar putea fi consemnate în amplul efort al colectivelor consacrat înfăptuirii hotăririi Congresului consiliilor oamenilor muncii privind Înnoirea și modernizarea producției. De fapt, un sondaj tăcut în 25 de întreprinderi din metalurgie,. construcția de mașini și chimie dovedește că un număr de 22 <le unități și-au realizat Și depășit sarcinile de asimilare de produse noi, iar lin număr de 19 unități au și început să livreze la export. in bune condiții de calitate, noile produse. Astfel, numai în acest an au fost asimilate și introduse in fabricație noi tipuri de calculatoare electronice, de mașini-unelte, s-au realizat noi mărci de oțeluri ș.a. Toate acestea sînt dovezi grăitoare ale faptului că, în ultimul timp, îndeosebi după intrarea in vigoare a Legii calității produselor și serviciilor. a crescut simțitor participarea conștientă și responsabilă a muncitorilor, tehnicienilor și inginerilor la aplicarea in viață a măsurilor stabilite de conducerea partidului în vederea ridicării nivelului tehnic și calitativ al producției. Pentru că, după cum se știe, dincolo de dimensiunile de ordin tehnic și de eficiență a producției, munca de calitate
Viorel SAEAGEAN

Aspect de muncă de la linia de 
montaj a întreprinderii de tractoare 

din Brașov

(Continuare în pag. a II-a)

AU ÎNDEPLINIT 
PLANUL PE 11 LUNI• Colectivele de muncă din unitățile economice ale municipiului Deva raportează în cinstea Conferinței Naționale a partidului și a alegerilor de la 20 noiembrie tin succes de prestigiu — îndeplinirea înainte de termen și la toți indicatorii a planului de producție pe' 11 luni. Pînă la finele lunii noiembrie se va realiza suplimentar o producție industrială in valoare de 155 milioane lei. (Sabin Ionescu).• Oamenii muncii din industria municipiului Roman au realizat planul pe 11 luni cu 14 zile mai devreme. S-au realizat astfel condiții ea pină la finele lunii noiembrie să se. livreze suplimentar economiei naționale produse în valoare do 285 ipilioane lei. (Ion Manea).

NOIEMBRIE

Cetățeni ai Republicii Socialiste România!
Votînd candidații Frontului Unității Socialiste, 
votați pentru puternica dezvoltare a întregii economii 
naționale, pentru continua înflorire a satelor 

și orașelor patriei, a întregii țări !

Ce trebuie să știe cetățenii 
în legătură cu exercitarea 
acestui drept fundamental

Mai sînt 3 zile pină duminică, 20 noiembrie, cmd mili
oane de oameni ai muncii, cetățeni de pe întreg cuprin
sul țării, se vor prezenta în fața urnelor pentru a-și da 
votul lor candidaților Frontului Unității Socialiste în ale
gerile de deputați în consiliile populare municipale, ale 
sectoarelor municipiului București, orășenești și comu
nale.

în toată țara se apropie de încheiere una din cele mai 
importante etape ale campaniei electorale — întîlnirile 
dintre alegători și candidații Frontului Unității Socialiste 
— amplă dezbatere democratică, in care s-au exprimat 
mii de opinii, propuneri și critici insoțite de soluții con
structive și de angajamentele ferme ale cetățenilor de a 
contribui cu toate forțele, alături de viitorii deputați, la 
înfăptuirea obiectivelor pe care și le-au stabilit.

Este o înaltă datorie civică a fiecărui cetățean de a 
se prezenta duminică in fața urnelor, pentru a-și exer
cita dreptul de a alege în consiliile populare pe cei mai 
buni dintre cei mai buni candidați. Potrivit articolului 
25 din Constituția Republicii Socialiste România, în țara 
noastră își exercită dreptul de vot toți cetățenii care au 
împlinit virsta de 18 am, iar „votul este universal, egal, 
direct și secret". în zilele care au mai rămas pină la 
20 noiembrie, este bine ca toți cetățenii — care n-au 
avut pină acum răgazul să verifice dacă sini sau nu 
trecuți pe listele de alegatori — să facă această ope-(Continuare in pag. a IlI-a)

„Argumente pentru votul 
ce-1 vom da femeilor44Din cei 89 de candidați ai Frontului Unității Socialiste, dintre care la 20 noiembrie cetățenii iși vor alege pe cei 51 de deputați în Consiliul popular a! municipiului Tîrgoviște 29 sînt femei. îif 16 circumscripții candidează numai femei, față de numai 12 în actuala legislatură.— Propunind un număr mai mare de femei, consiliul municipal al Frontului Unității Socialiste a pornit de Ia realitatea că, în calitatea lor de deputați. de activiști obștești, femeile au demonstrat multă inițiativă, un spirit gospodăresc deosebit, contribuția lor la înfrumusețarea orașului, la respectarea normelor de conduită civică fiind remarcabilă. Aș adăuga — ne spunea tovarășul Ion Frății?', președintele consiliului municipal al Frontului Unității Socialiste, primarul orașului — insistența cu care deputatele urmăresc rezolvarea, pină la capăt, a problemelor cartierului pe care-1

reprezintă, ceea ce le-a a- tras stima și prețuirea cetățenilor. Iată de ce pentru viitoarea legislatură am propus 29 de femei.Cine sînt cele 29 de candidate ? 12 sînt muncitoare in marile întreprinderi ale orașului, 5 — țărance cooperatoare din comunele subordonate, 8 sint cadre didactice și 4 tehniciene. U- nele au mai fost deputate, altele candidează pentru prima oară. Toate insă sint cunoscute ca bune activiste pe tărim obștesc, dornice să contribuie la prosperitatea orașului în care trăiesc și muncesc. La întreprinderea „Romlux", unde lucrează peste 2 000 de femei, stăm de vorbă cu secretarul comitetului de partid, tovarășul Gheorghe Șerban.— In alegerile de la 20 noiembrie colectivul nostru este reprezentat de 7 femei, 7 candidate, ceea ce constituie pentru noi o adevă-' rată mîndrie. Toate 7 sint muncitoare fruntașe la locul de muncă, bune mame

și bune soții, capabile să îmbine munca profesională și îndatoririle față de familie cu cele obștești ; mai toate au importante funcții în organizațiile de partid din secțiile unde lucrează. Elena Albu, de pildă, este de meserie reglor. O meserie de înaltă calificare, despre care bărbații acreditaseră ideea că nu poate fi practicată de femei. Elena Albu, ca și alte citeva muncitoare au absolvit cursul de specializare și acum muncesc cu cele mai bune rezultate în atelierul de spiralizare. Ne-am gindit să promovăm cit mai multe femei în această specialitate. lăsind bărbaților munci mai grele. Alexandrina Buliga. de profesie confectioner lămpi electrice cu incandescență, esie secretară adjunctă a comitetului de partid și este, poate, semnificativ să . arăt că a fosț aleasă fără nici
Rodiră ȘERBAN(Continuare in pag. a fil a)

Vedere panoramică a unuia din noile cartiere ale Reșițel

înalta cinstire tradițiilor 

de luptă pentru libertate, 
progres social și o viață mai bună 

ale poporului român
Anul 1977, în care întregul nostru popor sărbătorește gloriosul centenar al cuceririi Independenței de stat a României, este totodată anul ce deschide seria amplelor acțiuni consacrate aniversării a 2050 de ani de la crearea pe teritoriul patriei noastre a primului stat centralizat și independent — statul dac condus de Bure- bista, personalitate marcantă a istoriei patriei noastre.Hotărîrea adoptată in acest sens de recenta plenară a Comitetului Central al Partidului Comunist Român, prevăzînd o amplă gamă de manifestări concrete pe cele mai diverse planuri — politic, științific, cultural, artistic — exprimă, o dată mai mult, una din trăsăturile fundamentale ale activității partidului nostru — aceea de a acorda o înaltă prețuire și cinstire bogatelor tradiții ale luptei purtate de-a lungul secolelor de poporul nostru pentru păstrarea și afirmarea ființei sale naționale, pentru neatârnare, dreptate socială și progres, de a. evidenția, în același timp, continuitatea de idealuri și aspirații ce străbate igtreaga istorie a poporului nostru, de a evoca cele mai înălțătoare momente ale trecutului istoric spre a desprinde din ele învățăminte și a sorbi noi energii in vederea soluționării optime a sarcinilor prezentului și viitorului.în acest sens, acum, cînd făurim societatea socialistă multilateral dezvoltată, cînd în fața noastră se deschide perspectiva luminoasă a înfăptuirii Programului partidului, cînd sînt schițate liniile dezvoltării econo- mico-sociale a României pină in anul 2000. aniversarea evenimentului petrecut acum două milenii și jumă

tate de veac capătă semnificația unei acțiuni politice de mare însemnătate, înfecriindu-se in actualitatea vie a zilelor noastre.După cum este cunoscut. Însuși Programul partidului, oprindu -se asupra momentelor importante, cruciale, determinante și pentru evoluția poporului român, evidențiază faptul că. în condițiile numeroaselor vitregii pe care le-a avut de înfruntat, lupta necurmată pentru apărarea ființei na
„Partidul comunist, continuatorul celor 

mai bune tradiții de luptă și muncă ale poporu
lui, cultivă și păstrează cu sfințenie amintirea 
momentelor hotărîtoare pentru viața și însăși 
existența poporului. Trebuie să tragem învăță
minte din istoria patriei noastre și să facem 
totul pentru a asigura dezvoltarea continuă a 
poporului nostru, a națiunii noastre, a indepen
denței și suveranității naționale".

NICOLAE CEAUȘESCU

ționale și neatârnare, pentru libertate și dreptate socială a devenit trăsătura caracteristică a întregii sale istorii : „Această particularitate specifică și-a pus amprenta asupra întregii evoluții sociale a României, asupra felului de a fi și de a gîndi al poporului român, asupra insuși destinului său istoric, caracterizat prin luptă hotărîtă, plină de sacrificii pentru libertate și unitate, pentru dreptul de a fi stăpin în propria țară". în această luptă, alături de români s-au aflat maghiari, secui, germani, sîrbi și populații de alte naționalități statornicite în decursăl ultimului mileniu pe teritoriul țării noastre, in munca și lupta comună făurindu-se legăturile de frăție, și solidaritate dintre poporul român și naționalitățile conlocuitoare.

Prin toate manifestările pe care le va prilejui, aniversarea' va da posibilitatea de a înțelege mai aprofundat legitimitatea existenței pe aceste meleaguri a poporului român, ai cărui strămoși și-au durat aci, încă cu mai bine de două milenii în urmă, primul stat independent, statornicia și continuitatea sa pe teritoriul unde s-au plămădit rădăcinile adinei ale civilizației materiale și spirituale făurite aci, în spațiul carpato-dunărean. Evocarea tradițiilor atit de vechi și bogate prilejuite de aniversare va reliefa și mai puternic in conștiințe faptul că idealul libertății naționale și sociale a fost purtat de poporul român de-a lungul veacurilor asemenea unei torțe de nestins, că jugul asupririi străine i-a putut frina sau întârzia vremelnic evoluția, dar n-a putut împiedica realizarea aspirațiilor sale legitime, tocmai datorită eroismului și fermității cu care a luptat pentru a-și cuceri libertatea și unitatea.Aniversarea va fi un nou prilej de a sublinia rolul maselor, al poporului, ca făuritor al propriei istorii, însemnătatea istorică a formării națiunii și a statului național pentru progresul general al societății, imperativul întăririi națiunii și statului național independent, ca o necesitate legică, obiectivă, un factor primordial al făuririi cu succes a socialismului și comunismului.Avem astăzi satisfacția de a trăi într-o țară care, datorită eforturilor și sacrificiilor a sute și sute de ge-(Conlinuare in pag. a Il-a)
Minerii din bazinul carbonifer Căpeni-Baraolt 

au îndeplinit planul anual
TELEGRAMA ADRESATĂ C.C. AL P.C.R. TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU

Colectivul de mineri din bazinul carbonifer Câpenl— 
Baraolt, județul Covasna, a adresat Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Român, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu o Lt^egramd in care se spune :„Cu mindrie p.’riotică, vă raportăm îndeplinirea, în ziua de 14 noiembrie a.c., a sarcinilor de plan pe întreg anul 1977, ceea ce ne permite ca pină la sfîrșitul anului să dăm economiei naționale peste 180 000 tone cărbune, cantitate care este de aproape trei ori mai mare decît angajamentul suplimentar inițial pe acest an.Semnificativ este și faptul că in această perioadă productivitatea muncii s-a realizat în proporție de 116 la sută, cheltuielile la 1 000 lei producție-marfâ au scăzut cu 3,90 lei la total și cu 2,70 lei la cheltuielile materiale, inregistrîndu-se, în același timp, o folosire mai judicioasă a capacităților de producție.Rezultatele obținute de colectivul nostru de’ muncă contribuie, alături de succesele tuturor oamenilor muncii din județ, la realizarea angajamentului organizației județene de partid de a obține pină la sfîrșitul acestui an o producție industrială de peste 5 miliarde lei, ele ilustrează în mod grăitor atașamentul și adeziunea deplină a noastră, a tuturor minerilor, fără deosebire de naționalitate, față de politica științifică, marxist-leninistă a partidului și statului nostru.Vă rugăm, mult iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, să

primiți cel,e mai alese sentimente de recunoștință și mulțumire pentru grija părintească, permanentă pe care o purtați pentru asigurarea celor mai bune condiții de viață și de muncă, creșterii bunăstării materiale și spirituale a tuturor fiilor patriei, grijă cu precădere materializată și în recentele măsuri privind creșterea substanțială a retribuției personalului muncitor, noi beneficiind printre primele categorii de oameni ai muncii de .aceste condiții.Am fost cu toții adine emoționați de primirea, de către dumneavoastră, a titlului de „Miner de onoare al Văii Jiului" și vă consideram miner al tuturor minerilor din țară, fiindcă vă simțim alături de noi în munca și viața noastră de zi cu zi, cu dragostea pe care o promovați față de noi și cu clarviziunea cu care ne îndreptați pașii spre noi realizări.Vă asigurăm, scumpe tovarășe secretar general, că sintem ferm hotăriți să nu precupețim nici un efort pentru înfăptuirea exemplară a obiectivelor ce ne revin din Programul partidului, a prețioaselor dumneavoastră indicații și sarcini reieșite din ampla și vibranta cuvîntare rostită la marea adunare populară din Hunedoara, adu- cîndu-ne contribuția la măreața operă de edificare a socialismului și comunismului pe pămintul României socialiste."

GHEORGHENI - fapte de constructor
■ •

La Gheorgheni, într-un răstimp de cinci 
ani, producția globală industrială s-a 
triplat. Acest iapt statistic, consemnat în ju
dețul Harghita, oglindește rodul hărniciei 
oamenilor de pe aceste meleaguri carpa
tine, pasiunii și dăruirii lor în munca pen 
tru înfăptuirea politicii partidului privind 
dezvoltarea armonioasă a tuturor județelor 
și localităților Rornăniei socialiste.Aflindu-mă in trecere prin Gheorgheni, am zăbovit, în căutare de noutăți, la comitetul orășenesc de partid. „Am construit o fa- brieă într-un timp Adică eu zece devreme față nul planificat", tat. bucuros că oferi o asemenea veste, tovarășul Jakab Emeric, secretarul comitetului orășenesc de partid.Am luat drumul șantierului, să cunoaștem experiența constructorilor de aici care, la începutul acestui an, au turnat prima lopată de beton la fundația întreprinderii de utilaje și piese de schimb, care, după numai citeva luni, a și fost terminată.Intrăm in hala mecanică — 12 000 metri pătrați — a întreprinderii de utilaje și piese de schimb pentru industria forestieră. Se lucra atunci la finisare, dar și la montarea ultimelor utilaje, erau parcă grafice-orare personale, a- flate in buzunarele salopetelor. N-aveau astfel de grafice, dar toți știau că fabrica trebuie să intre în producție cu nouă luni mai devreme decît termenul planificat ; și toți doreau

record, luni mai de termene-a rela- ne poate

Oamenii lu- după niște

ca acest lucru să se tâmple aievea. Cuvîntul trebuia respectat. Și cei a- proape șaptezeci de constructori, avînd în frunte 24 de comuniști, .munceau astfel incit proba focului.
in- dat

directorul adjunct al grupului de șantiere Harghita, venit la Gheorgheni să mai dea șantierului o mină de ajutor, așa cum a făcut-o de atîtea ori. el și ceilalți tovarăși specialiști ai grupului de șantiere. „In primul rînd a fost instaurată o colaborare perfectă între constructor, beneficiar și proiectant. Să exemplific. S-a turnat fundația și cum proiectantul termina execuția unei planșe, omul nostru i-o și lua de pe masă și o aducea la șantier... Și proiectantul nu era în
O fabrică ridicată cu zece 
luni mai devreme față de 

termenul planificat

în care intraseră de bună voie, să fie trecută cu brio.Să construiești o fabrică cu mult timp mai devreme decît cele mai optimiste termene nu-i joacă. Și nici minune nu-i. Este un fapt care se numește deopotrivă și înaltă conștiință muncitorească, și dăruire, și pasiune, și hărnicie. și pricepere, și ginduri multe, și bucurii depline, care scoate în evidență caracterul ferm al unui colectiv condus de o organizație de partid matură, responsabilă.„Cum s-a acționat atât de eficient pentru scurtarea termenelor ?“ l-am întrebat pe tovarășul Roriieo Stoica,

Gheorgheni, ci la București. în asemenea cazuri, cînd vrei, distanțele nu mai contează. Țineam o legătură permanentă cu proiectantul. N-am avut nici măcar o oră de stagnare a producției din cauza proiectantului. Apoi, la un moment dat, am simțit că vom intra într-un fel de criză privind elementele pentru acoperiș, de 18 metri lungime, precomprlma- te. Am luat legătura cu fabricile respective din Călărași și Bistrița, ne-au trimis trei muncitori de înaltă calificare, tiparele necesare și o mașină de pretensionat și vreo 20 la sută din cantitatea necesară am confecționat-o aici, pe

șantier. în felul acesta am evitat orice neajuns, am accelerat ritmul de montare".Șeful șantierului, inginerul Horvath Gabor, n-a implinit încă 30 de ani. Dar șantierul, oamenii săi, problemele pe care a trebuit să le rezolve operai iv l-au învățat să gindească asemenea unui constructor cu experiență. Aflăm că montajul a fost efectuat in două schimburi, mereu și de ia inceput în două schimburi, că gradul de utilizare a u- tilajelor a fost de 92 la sută pe schimb, că în faza a doua de montaj s-a lucrat pe pardoseala finită, fapt ce a permis accelerarea ritmului de montaj — mașinile circulau mai repede, oamenii munceau mai cu plăcere, că structura halei și acoperișul au fost realizate integral din elemente noi, recalculate, reu- șindu-se o economie de peste 30 la sută de ciment și fier-beton, dîndu-i, în a- celași timp, halei, o mai mare suplețe și același grad de rezistență și durabilitate, ca și în cazul folosirii elementelor de tip vechi.„Am căutat să realizăm o aprovizionare corespunzătoare cu cele necesare a fiecărei echipe, la reușita căreia, de un real sprijin ne-a fost beneficiarul. La fel am colaborat și cu proiectantul".
Radu SELEJAN(Continuare în pag. a IlI-a)
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Mos Hies
9 %

povestește...
La alegerile desfășurate in u- 

nitatea de pionieri de ia școala 
generală din Bistra Mureșului, 
județul Mureș, a fost invitat și 
unul dintre cei mai vârstnici 
consăteni. Iosif Ilieș. „Moș Ili- 
eș" ■— cum ii spun oamenii — 
le-a povestit copiilor episoade 
eroice din lupta poporului nos
tru. Istorisirea lui a fost ascul
tată cu deosebită emoție. Pen
tru că Moș Ilieș, invitatul de 
onoare al pionierilor, a partici
pat cu regimentul „Avram Ian- 
cu“ la luptele de la Mărășești, 
Mărăști și Oituz. întrebat de 
pionieri care este „secretul" că 
bătrinul nu e chiar atit de... 
moș, după cîți ani are, el le-a 
răspuns : „Secretul se numește 
munca, taică. Fără muncă e ca 
și cînd n-ai fi. Vă doresc să 
munciți și să trăiți de două ori 
cit mine, și chiar mai mult".
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IN PRAG DE IARNĂ, O CERINȚĂceri, el poartă din plin și amprenta strădaniilor unui om, ale inginerului, textilist loan Biringer, șef de secție coordonator ; om bine pregătit profesional, tovarăș apropiat de oamenii cu care lucrează... Cu toții îi recunoaștem și îi apreciem competența profesională și. in ultimul timp, și maturitatea politică"....Aprecieri care ne-au îndemnat să-l cunoaștem mai îndeaproape pe inginerul Biringer. Tocmai terminase „operativa" zi și, după care a măi treburi în de la sine.

Arad s-au semnalat deficiențe grave în activitatea de producție (o însemnată cantitate de țesături finite nerealizată, din care 512 000 mp reprezentau restanță din ’73, slabă preocupare a factorilor de conducere față de urmărirea producției pe faze de fabricație și față de organizarea judicioasă a locurilor de muncă, neur- mărirea stadiului de pregătire profesională a personalului muncitor, e- fectuarea unor pontaje zilnice principiale, subiectivism și abuz aprecierea și ,promovarea unor meni). S-a dovedit că inginerulringer o apucase pe drumul întortocheat al anturajelor nedorite, au-

mari ; am căutat acolo să strălucesc atit profesional, cit și prin comportarea mea. I-am simțit, întotdeauna, alături de mine pe comuniști, colectivul. Sprijinul lor temeinic, principialitatea, omenia și exigența lor au constituit pentru mine adevărate e- xemple de urmat. Cred că am lucrat bine și în mijlocul colectivului de muncă în care am fost mutat disciplinar, că am pus o piatră de temelie la declanșarea întrecerii dintre cele două secții — finisaj I și II — întrecere care continuă astăzi cu bune rezultate. Acel an și jumătate cit a trecut pînă cînd mi s-a ridicat sancțiunea de partid

Este cunoscut că una din problemele care suscită o deosebită atenție din partea organelor și organizațiilor de partid o reprezintă perfecționarea activității de educare revoluționară a cadrelor, a membrilor de partid. Desigur, aceasta presupune o grijă neslăbită din partea organizațiilor de partid, a comuniștilor pentru formarea și călirea lor partinică, pentru însușirea unei atitudini înaintate, pentru ridicarea nivelului de pregătire politico-ideologi- că. Aceasta presupune, de asemenea, manifestarea unei exigențe înalte, neadmiterea comportărilor necorespunzătoare in muncă și viață, critica fermă a oricăror manifestări cars contravin exigențelor Statutului partidului, îndrumarea spre a urma exemplele înaintate. Toate acestea pot fi numite într-un cu- vint — sprijin, a- jutor.Există și cazuri cînd abaterile să- vîrșite, încălcări flagrante ale Statutului sînt de o asemenea tate incit observație rășească,— chiar ciente. firește, este necesar să se recurgă la sancțiunea de partid ; aceasta se impune nu numai prin obligațiile statutare, ci constituie și o. formă de sprijin, o „prelungire a ajutorului tovărășesc, un remediu-forte în care omul cinstit ce a căzut într-o greșeală este confruntat acut cu exigențele partinice și determinat să-și reconsidere atitudinea, să procedeze la o cotitură radicală în activitatea și comportamentul său. A trece cu vederea, a tolera, a închide ochii față de atitudinile necorespunzătoare— fie că este vorba de chiul, neglijențe, egoism, spirit individualist, acte de imoralitate etc. — a le trece deci cu vederea și a nu folosi întreaga gamă a instrumentelor educative înseamnă a accepta riscul pierderii tovarășului, a neglija redresarea, recuperarea lui.Vom începe însemnările noastre prin a consemna o știre de producție : la capătul primelor trei trimestre din acest an, secția finisaj de la sectorul II al întreprinderii textile din Arad raporta realizarea în plus, față de prevederi, de 98 000 mpConsent nînd alătură altora aflăm de ta lean, secretarul comitetului de partid din secție : „Fără îndoială, succesele pe care le-am obținut sînt un merit al muncii întregului nostru colectiv. Ca să fim însă drepți, sin-

gravi-simpla tovă- ___critica fermă — în asemenea este necesar

LA ORDINEA ZILEI fN ZOOTEHNIE

de programare din acea cîteva minute, timp în rezolvat operativ cîteva secție, discuția s-a legat
ne-in oa- Bi-

SPIRITUL TOVĂRĂȘESC 
nu exclude, ci presupune 
fermitatea și intransigența

devin insufi- împrejurări, să

Pregătirea adăposturilor
grabnic încheiată!a fost o perioadă în care am tras numeroase și serioase învățăminte pentru viitor. Și, pentru că tot sintem la ora destăinuirilor, sincer vă spun că în a- cea perioadă grea am simțit, parcă cu mai multă intensitate, aceeași grijă și același sentiment tovărășesc, de întrajutorare, al tovarășilor de alături, ca și atunci cînd am fost primit în rindul membrilor de partid. Pentru reînnoirea încrederii lor, pentru tot ceea ce au făcut pentru mine, le mulțumesc tovarășilor mei cu toată sinceritatea, Și mai notați ceva : o asemenea grijă tovărășească pentru omul de lingă ține, pentru munca și comportarea lui, nu se poate întîlni decit în societatea noastră......înțelegînd sensul constructiv, e- ducativ al sancțiunii de partid, conducerea colectivului — la propunerea comuniștilor — i-a reîncredințat inginerului loan Biringer răspunderile de șef de secție coordonator al secției finisaj de la sectorul II. Cum s-ar spune, totul a revenit la normal. Dar, așa cum am înțeles din relatările colegilor săi de muncă, a- cest „normal" este astăzi cu totul altul față de cel care a fost ieri.După cum reiese și din acest caz, ca și din multe altele, sensibilitatea colectivului, afecțiunea și atașamentul lui față de fiecare om se manifestă nu numai atunci cînd acesta dobîndește rezultate bune, ci și a- tunci cînd se află în impas. Dove- dindu-se potrivnică spiritului concesiv, față de greșeli, indiferent la cine s-ar manifesta ele, intransigența comuniștilor, intervenția și la timp a organizației de avut în vedere faptul că mică tolerată azi produce inevitabil o greșeală mai mîine și una și mai gravă poimîine. Acest caz demonstrează cu tărie ce forță dinamizatoare reprezintă spiritul tovărășesc al acelui colectiv care, dovedind exigență pentru profilul moral politic al oamenilor, știe să critice sever, să-i ajute, să-i îmbărbăteze pe oameni pentru înlăturarea propriilor neajunsuri, pentru desă- vîrșirea personalității lor.

Constantin SIM1ON 
corespondentul „Scînteii"

Bunii gospodari pregătesc din timp adăposturile și furajele, asigură toate condițiile pentru iernarea animalelor. In ultimul timp, din inițiativa organizațiilor de partid, în numeroase întreprinderi agricole de stat și cooperative agricole s-a analizat stadiul pregătirilor pentru iernarea animalelor, sub aspectul terminării construcțiilor noi și reparării celor existente, al asigurării furajelor, insistîndu-se asupra necesității de a menține producția de carne și lapte, în toată perioada anotimpului frigurds, cel puțin la nivelul atins în cursul verii. Este un obiectiv de primă însemnătate pentru toate cadrele de conducere și specialiștii din domeniul zootehniei, cu atît mai mult cu cît tehnia este marele sector productiv al agriculturii. în cursul iernii zoo-
In județul Prahova, biroul comitetului județean de partid a analizat periodic problemele dezvoltării zootehniei și, incepînd din primăvară, a stabilit programe de măsuri pentru realizarea investițiilor destinate acestui sector, punerea în funcțiune la termen a noilor capacități de producție și asigurarea furajelor. De a- semenea, pentru a se economisi furajele din stoc s-a prelungit perioada de pășunat a animalelor, îndeosebi a oilor. Există condiții pentru a se obține rezultate superioare. De altfel, in primele zece luni ale anului în curs, unitățile agricole prahovene au livrat statului cu 27 la sută mai multă carne și cu 8 la față de aceeași trecut.Important în este să fie grabnic terminate toate construcțiile zootehnice noi, iar cele existente să fie amenajate și reparate. Este adevărat, pe ansamblul județului situația este bună : planul de investiții pe zece luni, la obiectivele noi destinate realizat integral. Au fost refăcute și redate producției toate construcțiile afectate de seism. La Bu- cov, Tomșani, Aricești - Zeletin,Pucheni, s-au format echipe de meseriași din rindul cooperatorilor care au reconstruit sau consolidat grajdurile și le-au amenajat în interior pe baza schițelor făcute la fața locului de către colective constituite din specialiști și proiectanți.Se cuvine subliniat că, în acest an, consiliile de conducere dintr-o serie de cooperative agricole au hotărit să execute construcțiile zootehnice cu forțe proprii, prin organizarea de echipe de meseriași din satele respective. Astfel, se construiesc în regie proprie 20 de grajduri strict necesare adă- postirii animalelor. Cooperatorii din Boldești-Cîmp, Brătășanca, Coco- răști-Colț, Strejnic, Gornet-Cuib, Plopu și altele au pus în valoare resursele locale de materiale și forța de muncă proprie, reușind să termine construcțiile înainte de venirea frigului. Este însă nevoie de urgentarea lucrărilor la grajdurile aflate în stadiu avansat de execuție sau in faza de finisaj, care, din cauza unor lucrări de mai mică valoare dar indispensabile unei funcționalități normale, nu pot fi date în folosință. în cooperativele Băltești, Gura Vitioa- rei, Bătrini, Fulgă de Jos. la noile grajduri ajunse în faza de finisaj, lucrările se desfășoară după graficele întocmite pe date calendaristice. Deci, scriptic totul pare în regulă. Numai că aceste date nu țin seama, în toate cazurile, de răcirea timpului, de necesitatea de a a- dăposti animalele acum, cînd au nevoie nu de grafice, ci de acoperiș. La Cioranii de Jos, grajdul pentru 120 vaci are pereți, dar ce folos că acoperișul și amenajările interioare nefiind gata nu poate fi populat cu animale. Cooperatorii Constantin Manea, Aurică Bădulescu, Vasile Dumitru și alți meseriași de nădejde lucrau la montarea grinzilor pentru acoperiș, dar numărul lor este insuficient față de volumul lucrărilor. Potrivit proiectului, toate lucrările care necesită un volum mare de muncă — evacuarea dejecțiilor, mulsul vacilor, distribuirea furajelor se vor face mecanic. Pînă acum însă

evacuarea gunoiului cooperativă. Tocmairacleții pentru nu au ajuns în de aceea, supunem atenției forurilor agricole de resort problema asigurării racleților — utilaje simple dar de mare utilitate.Merită să menționăm o serie de inițiative bune la C.A.P. Cioranii de Jos. La unul din grajdurile cooperativei s-a introdus mulsul mecanic cu conducte pentru circuitul laptelui, sistem ce asigură o igienă perfectă ; prin reamenajarea interioară a grajdurilor se evită manipulările inutile ale furajelor și se reduc eforturile fizice ale îngrijitorilor, care pot efectua mal bine celelalte lucrări de îngrijire și hrănire a animalelor ; pentru menținerea căldurii în profilactoriul de viței, cooperatorii au căptușit ușile cu un strat de vată minerală și carton asfaltat. Notăm și o inițiativă a direcției agricole, despre care ne-a vorbit directorul adjunct Ion Popescu : „La Cioranii de Jos am organizat un schimb de experiență, la care au participat toți șefii de fermă și alte cadre de conducere din unitățile unde, încă din a- nul viitor, vom introduce instalațiile de muls mecanic cu circuitul laptelui pe con- face și alte lucrări

— De curind am trecut la o nouă tehnologie... Am făcut cîteva adaptări la mașini care ne permit să prelucrăm acum, în condiții de calitate superioară, și țesături din grupa te- rocelului... întrucît procedeul este încă nou, pînă ne obișnuim cu el, nu strică să fim mai prudenți, să-1 urmărim și să-1 corijăm mai îndeaproape...Noua tehnologie a fost impusă, după cum am aflat, de faptul că, ia faza de vopsit, apăreau dese gîtuiri. Analizîndu-le atent, deciși să le înlăture, inginerul Biringer și maiștrii din secție au găsit și au aplicat o soluție care permite ca toate operațiile să se efectueze acum cu o productivitate zilnică sporită cu peste 15 la sută. O altă problemă rezolvată recent a fost aceea privind încărcarea rațională, pe faze de lucru, a tuturor mașinilor, astfel îneît nici una, în nici un minut, să nu stagneze....Mulți dintre colegii de muncă — muncitori, maiștri, ajutori de maiștri, bună parte dintre ei comuniști, ne-au vorbit cu căldură și considerație despre inginerul Biringer. Și am remarcat că nu puțini dintre ei erau aceia care — voit sau nevoit — au uitat sau au vrut să dea uitării o întîmplare de acum cîțiva ani....în 1974, la secția finisaj de la sectorul II al întreprinderii textile din

toritatea și prestigiul său fiind, prin acestea, știrbite. Dacă ar fi șoare închis care se acumulau și agravau, îndoielnic că rezultatul ar fi fost o rostogolire, în continuare, pe această pantă. în aceste împrejurări, adunarea generală a organizației de partid a luat o decizie clară, și-a manifestat opțiunea nistă și a sancționarea vot de blam barea lui din coordonator.— Au fost momente foarte grele pentru mine. Astăzi, ca și atunci, o spun cu toată sinceritatea : a fost necesar. Era nevoie să fiu trezit la realitate, cum se zice. Și, credeți-mă, nu-mi voi ierta niciodată slăbiciunile de atunci. Oamenii au avut dreptate. Și încă ce dreptate ! Faptul că am răzbit și am depășit momentele critice din viața mea îl datorez comuniștilor, bunilor mei tovarăși de muncă. Sincer, toată viața le voi fi îndatorat !— Ce s-a întîmplat după sancționare ?— Am fost mutat la sectorul I la U.T.A., cum zicem noi, tot la secția finisaj. Să nu credeți că spun vorbe

știrbite, fost lăsate în voia lor, ochii față lucrurilesă se desfă- dacă s-ar fi de abaterile ne- sută mai mult lapte, perioadă din anulmomentul de fațăIîn ru- despre diferi-„Am citit de multe ori brica «Faptul unii care uită sau pierd te obiecte sau sume de bani și, în gindul meu, mă felicitam că mie nu mi se întîmplase niciodată acest lucru. Pînă deunăzi, cînd"... In continuarea scrisorii, cititorul nostru loan Nis- tor din Satu Mare ne istorisește că, aflîndu-se în trecere prin județul Maramureș, a pierdut și el portmoneul cu toate actele și cu toți banii pe care-i avea asupra lui, „Sincer să fiu, m-am necăjit rău de tot, dar parcă tot trăgeam nădejdea că o sâ-1 găsească un om de suflet și o să-mi facă bucuria să reintru în posesia lui. Ceea ce s-a și întîmplat. Omul de omenie se numește Traian Pașca, din Ciur- tuiușu Mare, care a predat portmoneul, cu tot ce se afla in el, la primul post de miliție. Fapt pentru care ii mulțumesc mult de tot omului de suflet, iar mie mi-am promis ca altădată fiu ceva mai atent..."
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Lupul răpus
Odată cu căderea serii, paz

nicul Iile Păucean, in vîrstă de 
52 de ani, de la cooperativa a- 
gricolă din Doștat, județul Al
ba, se îndrepta spre cimp, 
obișnuitul rond de noapte,
un moment dat, a auzit un zgo
mot suspect. Nici n-a apucat , 
bine să ciulească urechile, că 
s-a și pomenit cu o namilă de ' 
lup, care i-a sărit drept in fa
ță, vrind să-l muște de git. Cu I 
o prezență de spirit' extraordi- J 
nară, intr-o fracțiune de secun
dă, paznicul a -prins in brațe lu- I 
pul, fi-a încordat toate puterile, ■ 
stringindu-l ca intr-o menghi
nă, după care s-a prăbușit pes
te el. încolțită, fiara a început | 
să-l muște, dar paznicul a avut | 
noroc cu... cojocul. Fulgerător, 
a scos din buzunar un briceag 
și i-a făcut felul. Apoi, reve- | 
nindu-și o clipă, paznicul a stri
gat după ajutor. Au sărit sate- , 
nii și cu greu i-au desfăcut mii- 
nile singerinde care rămăseseră, 
de spaimă, înfipte încă în coas
tele lupului răpus. După inter
venția medicilor, aflăm că omul 
este acum în afară de orice pe
ricol.

Tace 
ca peștele . Mare pescar amator era Dumitru Stoian din Constanța. La drept vorbind, era mai mult a- raator de pește, decît pescar. Ca atare, banala undiță nu l-a mai mulțumit cu plevușcă picată cînd și cînd în momeală, astfel că și-a făcut rost de un prostovol. Unealtă interzisă. Ba, mai mult : nu s-a mai mulțumit nici cu bălțile rezervate a- matorilor și s-a îndreptat direct către crescătoria de pește de la Oltina, cu gindul să dea lovitura cea mare. Și a dat-o. Abia a aruncat prostovolul in apă, că au și apărut paznicii. Conform legii, a fost amendat pe loc cu 2 000 lei și confiscarea sculei. Acum stă și meditează : cam cit timp cat el pește din toți Nu știm rezultatul pentru că, de la un ca peștele.

ar fi mîn- banii dați. socotelilor, timp, tace
Nu se 
învățase 
minte
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Surprins de organele miliției 
clujene la volanul autoturismu
lui sub influența alcoolului, lui 
loan Suciu i-a fost ridicat pe 
loc permisul de conducere.

— Dacă tot am fost prins 
fi am rămas fără permis — fi-a 
spus el — hai să mai trag o în
ghițitură de rachiu.

Cum a zis, așa a făcut.
Mafina a plecat mai departe 

la drum, avîndu-l la volan pe 
un prieten al lui Suciu, pe nu
me Constantin Mureșan din 
Turda. Dar după puțină vreme, 
lui Suciu i s-a făcut din nou 
chef de conducere. L-a înde
părtat pe prieten de la volan, 
dar iată că mașina a fost din 
nou stopată de un alt agent de 
circulație. Acum I.S. este in 
fața unei situații și mai grave. 
El a fost găsit la volan și sub 
influența băuturilor alcoolice, 
fără permis de conducere.
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Rubricâ realizatâ de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților
„Scînteii"
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categorică, fermă, comu- hotărît în unanimitate inginerului Biringer cu cu avertisment și schim- funcția de șef secție zootehniei, a fost
in unități agricole 

din județul Prahova

a unei producții fizice țesături finite.această cifră, care se dintr-un bogat bilanț, tovarășul Ioan Ardo

In sălile Dalles continuă să atragă un numeros public expoziția retrospectivă a artistei înscrisă de mult și temeinic la începutul dezvoltării tapiseriei românești contemporane : Mimi Podeanu, participantă încă din 1954 la mai toate expozițiile de arte decorative din țară și in străinătate, distinsă eu multe premii : de la mențiunea de onoare la Trienala artelor decorative de la Milano în 1957. la Premiul Academiei Republicii Socialiste România „Ion Andreescu" din 1974.Prin grija pe care au a- rătat-o, cu căldură și competență, pictorul Florin Ni- culiu — soțul artistei - muzeografa Eugenia I rescu, au fost adunate exp-ișe lucrări reprezentative pentru strădania ei de o viață — viață scurtă, retezată în plină creație. Lucrările iși dezvăluie uluitor care o țuiesc amplitudinea unor a căror frumusețe incanta- torie. fascinantă, se revarsă generos. Nu sint nurnai tapiserii, ci si lucrări de ceramică de o profundă. expresivă originalitate ; o originalitate neostentativă, cu toată acea ingeniozitate a unei expresii a lumii nesofisticate. curate din bucuria stilizării și a încorporării firești a imaginarului. „Pasăre", „Cerb", 
„Călăreț", „Pădureancă", 
„Mireasă oșanci" sînt doar cîteVa din titluri, pe lingă care se înscriu desene, proiecte în acuarelă, creioane colorate, creion și acuarelă, pastel etc. ale tapise-

acum,chiar pentru cei cunosc și de multă o pre- vreme, viziuni

energică partid a greșeala aproape mare

riilor alăturate, precum și cîteva lucrări în ulei. îndeosebi se remarcă prin neașteptata forță de expresie mozaicul „Cor de 
copii din Oaș" reînsufle-

fantezia sa, legată prin filoane adinei cu arta folclorică românească, și-a dat frîu liber, în opere de înaltă semnificație ale sensibilității noastre. Figurativul

Expoziția retrospectivă
Mimi Podeanu

duri diferite, uneori mai constrîngător și alteori mai larg, pînă la exuberanța visului dezlănțuit, cu dansul curbelor, cu zborul lor nestăvilit, cu marea poezie a culorilor.Un „Păun" amintește sobrietatea peisajelor ex- trem-orientale, prin lirismul liniilor de-abia sugerate, prin finețea tonurilor aproape monocrome. 
„Trecut arheologic" evocă cu forță substraturile unei culturi îngropate, așa cum dezvăluie atitea alte compoziții de inspirație folclo- perenitatea tradiției. 

întorcindu-se la 
„Primăvara", „Vis sau „Grădina săl- pomenesc de acea intimă a români- . . natura. Dar fiecare lucrare trebui să fiecare ca un priu de integrare într-un ansamblu de resurse ne- sfîrșite.Inițiativa organizatorilor expoziției de a așeza alături proiectele, schițele pentru tapiserii, dezvăluie totodată că deosebirea ma- o o

rică 
„Păsări 
cuiburi", 
împlinit" 
băticită" legătură lor cu Dar în parte ar fie menționată, aport pro-
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16,00
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16,35
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17,35
17,55
18,15
18,40

20,20
21,15

22,25

PROGRAMUL 1
Telex
Teleșcoaiă
Curs de limba rusă
Pentru timpul dv. liber, vă reco
mandăm...
Reportaj pe glob : Al-Saura, sim
bol al înnoirii. (Film realizat in 
R. A. Siria)
Românie, patrie mîndră I 
Consultații juridice
România pitorească
„Trofeul Carpați" la handbal mas
culin : România — Danemarca (re
priza a ll-a). Transmisiune direc
tă de la Baia Mare 
1001 de seri
Telejurnal
Roadele politicii partidului de dez
voltare economico-socială a țării. 
Ora tineretului
Seara de teatru : „Cîntec de 
ciocirlle" de Dimltrle Roman. 
Premieră TV
Telejurnal

ți nd in coordonate moderne vechea măiestrie a mozaicarilor bizantini.Bineînțeles, adevărata măsură Mimi Podeanu și-a dat-o, așa cum reiese și din expoziție, in tapiserii. Acestea acoperă cu varietatea lor dominantă pereții. Este dialogul de dragoste cel mai profund al ființei ei, prin care toată

decantat după legi bine stăpînite iși cintă înalt eu- ritmia din chilimurile și covoarele tradiționale, din vechile broderii medievale cu hieraticele lor configurări și rafinamentele unor dispuneri de planuri și de culori ce le sînt proprii.Geometrismul totdeauna organic, vital al dispunerii liniilor se îmbină în mo-

terialului antrenează deosebire a execuției, deosebjre de viziune.Acel loc privilegiat care Mimi găsise de mult, alături de cealaltă minunată interpretă a tradiției tapiseriei românești : Aurelia îi este confirmat și cu mare strălucire ceasta expoziție, configurează dezvoltarea contemporane.

PePodeanu și-l
Ghiață, reliefat prin a- care o magistral în artei noastre

Nina STANCULESCU

înaltă cinstire tradițiilor de luptă pentru libertate(Urmare din pag. 1)și-a dobîndit independența și unitatea statală ; o țară prin lupta revoluționară a celor mai largi, conduse de comunist, cele mai înaripa-
nerații, deplină în care maselor partidul te visuri și aspirații ce au însuflețit lupta înaintașilor au fost nu numai îndeplinite, dar și cu mult depășite ; o țară în care nu mai există exploatarea și asuprirea omului de către om, în care poporul este deținătorul întregii puteri, stăpîn deplin al , destinelor sale ; o țară care pe temeiul marilor succese dobîndite în dezvoltarea forțelor de producție și-a propus drept obiectiv realist să a- jungă într-un răstimp scurt la nivelul țărilor avansate economic ; o țară care se afirmă ca o prezență tot mai activă în lupta pentru pace

și prietenie între popoare, promotoare a respectului independenței și libertății tuturor națiunilor.în condițiile in care poporul nostru iși concentrează toate forțele și energiile creatoare pentru a intîm- pina Conferința Națională a partidului cu succese cit mai mari in înfăptuirea sarcinilor trasate de Congresul al XI-lea, a duce mai departe glorioasele tradiții ale trecutului înseamnă pentru fiecare a-și consacra întreaga putere de muncă și de creație realizării acestor obiective in- sullețitoare, a munci cu elan, zi de zi, ceas de ceas pentru îndeplinirea exemplară a prevederilor cincinalului și ale Programului suplimentar de dezvoltare economico-socială — pu- nind astfel temelii trainice accelerării progresului multilateral al patriei, înaintării mai rapide pe calea

bunăstării și prosperității ; înseamnă a face totul pentru consolidarea și apărarea independenței naționale, pentru întărirea orînduirii sociale și de stat, socialiste. înseamnă a intensifica educația patriotică, revoluționară a tineretului, a tuturor cetățenilor țării, a cultiva și dezvolta prin toate mijloacele dragostea și prețuirea față de cuceririle revoluționare ale poporului, responsabilitatea față de viitorul comunist.Strîns unit în jurul partidului comunist, al secretarului său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, poporul nostru pășește ferm înainte, hotărit să-și consacre întreaga energie și capacitate de creație pentru a face din România o țară tot mai puternică și mai înfloritoare, a făuri noua sa istorie, istoria socialistă și comunistă.

20,00

21,15
21.20
21.45

PROGRAMUL 2
Reportaj TV : „Pe aici a trecut 
un rîu...“
Concertul orchestrei simfonice a 
Radioteleviziunli.
Telex
Un fapt văzut de aproape
Emisiune de știință

cinema
• Sonată pe malul lacului : PA
TRIA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20,15.
• Salty — 9,30; 11,30; 13,30, Sufe
rințele tînărului Werther — 16; 18; 
20 : DOINA.
• Al șaptelea continent : LU
CEAFĂRUL — 8,30; 10,30; 12,30;
14,30; 16,30; 18,30; 20,30, CAPITOL 
— 9.15: 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30, 
FAVORIT — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20,15.
• Piesă neterniinată pentru pia
nina mecanică : EFORIE — 9;
11.15; 13,30: 16; 10,15; 20,30.
• Mark polițistul ‘‘ - - -
11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30, 
tival — 9: '
20,30, MODERN — 9;
16; 18,15; 20,30.
• Comoara din lacul de argint : 
VICTORIA — 9,15; 11,30; 13,45; 16; 
18,15; 20,30.
• Din lumea filmului de altădată: 
CENTRAL — 9,15; 11,45; 14.15; 17; 
19,45, EXCELSIOR — 9; 11,45; 14,30; 
17,15; 20.
• Călugărul misterios
NOI — 9; 11,15; '-----
20,15.
• Surisut mamei 
9; 11,15; 13,30; 16;
LODIA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 
20,30, GLORIA — 9; 11,15; 13,30;
15,45; 18; 20,15, CINEMA STUDIO 
(CASA FILMULUI) — 10; 12; 14; 
16; 18; 20.
• Iarna bobocilor : BUCEGI — 9;

GRI- 
18.15; 
13,30; 
11,15;

scala — 9,15; 
u.u, fes- 

: 11,15; 13,30; 16; 18,15; 
------  ' 11,15; 13,30;

TIMPURI 
13,30; 15,45; 18;

î FEROVIAR —
18,15; 20,30, ME- 

; 13,30; 16
9; 11,15;

11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, LIRA
— 15,30; 18; 20,15, FLOREASCA — 
9; 11; 13; 15,30; 18; 20.
• Ținutul uitat de timp : 
VIȚA — 9; 11,15; 13.30; 16; 
20,15, AURORA — 9; 11,15;
15,45; 18; 20,15, FLAMURA — 
13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Valea prafului de pușcă — 14; 
16, Taburetul prințesei — 18; 20 : 
DRUMUL SĂRII.
• Tom și Jerry : FLAMURA — 9.
• Cumătră uscată — 9,45; 11,45, 
Legătura — 14, Timp pentru a 
trăi — 16,15, La dolce vita (ambe
le serii) — 18,30 : CINEMATECA. 
a Corsarul negru : BUZEȘTI — 
9; 12; 16; 19.
• Soarele alb al pustiului : FE
RENTARI — 15; 17,15; 19,30.
• Făgăduiala : GIULEȘTI — 
11; 13,15; 15,30; 17,45; 20.
• Căpitan la 15 ani : PACEA
16; 18, ARTA — 9; 11,15; 13,30;
15,45; 18; 20.
• Răpirea fecioarelor : PACEA
— 20.
• Piedone, comisarul fără armă : 
COTROCENI — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20,15.
• Regăsire : VOLGA — 9; 11;
13,15; 15,30: 18; 20,15, TOMIS — 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Johnny Chitara : MIORIȚA — 
9; 11; 13,15; 15,30; 17,45; 20.
• A eineea pecete : VIITORUL 
— 15; 17,30; 20.
• Chirurgii : POPULAR — 15,45; 
18; 20.
• Tănase Scatiu : MUNCA — 9; 
12; 16; 19.
• Buzduganul cu trei peceți : 
COSMOS — 15,30; 19.
• Balul de sîmbătă seara : PRO
GRESUL — 16; 18; 20.

9;

duete și se vor de modernizare".Acum, în prag de iarnă, în fermele zootehnice este nevoie să se facă totul pentru menținerea căldurii biologice în adăposturi, pentru înlăturarea curenților excesului de umiditate animalelor. La Cioranii peratorii au construit grajdurile de bovine cu tavane pentru menținerea temperaturii normale in interior. Este o inițiativă bună, dar ce folos că nu este dusă pînă la capăt, din moment ce prin geamurile și ușile nereparate suflă vîntul. Aici este nevoie de o mină de gospodar pentru ca, în- tr-o zi, două, toate micile reparații care mai sînt necesare să fie încheiate. Strîns legată de menținerea căldurii în grajduri se mai ridică o problemă — și anume : în numeroase ferme zootehnice. în decursul anilor s-au construit și o serie de grajduri fără izolație termică suficientă. Este o situație anormală, o practică profund dăunătoare, întrucît o parte din furaje — și nu puține — servesc drept sursă de „combustibil" pentru menținerea temperaturii animalelor, în loc să fie transformate in carne și lapte. Sînt aspecte considerate minore, adesea trecute cu vederea, deși tocmai asemenea situații provoacă îmbolnăviri la animale și scăderea producției.în județul Prahova, principalele lucrări pregătitoare pentru iernarea animalelor sînt pe cale să fie încheiate, dar situațiile semnalate dovedesc că este nevoie de măsuri urgente pentru a se termina grabnic toate construcțiile aflate în curs de execuție, cît și pentru a se pune Ia punct adăposturile existente. Iarna bate la ușă și,; tocmai de aceea, pretutindeni, organizațiile conducerile unităților datoria de a acționa energice în scopul de a ziat toate condițiile necesare pentru obținerea în anotimpul friguros a unei producții zootehnice sporite.
C. BORDEIANU

de aer și a ce dăunează de Sus, coo-

de partid, agricole au prin măsuri crea neîntir-

1

teatre
• Teatrul Național București (sala
mare) : Richard al III-lea —
19.30, (sala mică) ; Comedie de 
modă veche — 19,30, (sala Atelier): 
Destine — 17.
• Opera Romană : Prinț șl cerșe
tor (premieră)
• Teatrul
19.30.
• Teatrul
19,30.
• Teatrul 
furioși — 19,30.
• Teatrul ,,C. I. Nottara" (sala 
Magheru) : Micul infern — 19,30, 
(sala Studio) : Jucătorii de carii 
șl Ursul — 19.
• . Teatrul Giulești : Descăpăți- 
narea — 19,30.
• Teatrul satiric-muzical „C. Tă- 
nase" (sala Savoy) ; Varietăți pe 
portativ — 19,30, (sala victoria) : 
C'amping-Boema — 19,30.
• Teatrul „I. Vasilescu" : Varie
tăți în plic — 19,30.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" : Bucuroși de oaspeți 1 — 
19,30.
• Teatrul „Ion Creangă" : Hocus- 
Pocus și-o găleată — 10, St'îrlă 
năzdrăvanul — 17.
• Teatrul „Țăndărică" (sala Vic
toria) : Elefănțelul curios — 10,
Fata babei și fata moșneagului
— 17.
• Circul București : Super circ
— 19,30.
• Studioul de teatru I.A.T.C. : 
Piticul din grădina de vară — 19.

...» — 19.
de operetă : Silvia

Mic : Rața sălbatică —

de comedie : 12 oameni

(Urmare din pag. I)constituie și o problemă de etică muncitorească înaintată, de tnaltă conștiință politică, o dimensiune a patriotismului.
Nu, categoric, derogărilor 

și indisciplinei 
tehnologice !înfăptuim, după cum se știe, un cincinal al revoluției tehnico-științi- fice. Un cincinal în care, folosind tot mai mult o tehnică superioară, devine nu numai posibil, ci și absolut obligatoriu să realizăm produse de înalt nivel tehnic și calitativ. în această perspectivă apar cu totul anacronice situațiile întîlnite în unele întreprinderi, pe parcursul

sondajului nostru, situații ce reflectă o inconsecvență pe planul acțiunilor privind ridicarea calității. Să ne oprim la cîteva exemple concrete.în două dintre întreprinderile analizate, neajunsurile apărute în domeniul calității se datorează în principal greșelilor de proiectare. Așa. de pildă, tehnologiile de execuție și control ale unui nou tip de semănătoare nu au conținut parametrii regimului de funcționare și, ca urmare, aproape o treime din cordoanele de sudură au trebuit să fie remediate. Sau, la o întreprindere ie tricotaje s-au introdus în fabricație un nou tip de fire sintetice, fără să se facă experimentarea necesară. Rezultatul ? Au apărut deșeuri în cantități mari, iar tricotajele au prezentat instabilitate dimensională. De ce această grabă, de ce această superficialitate din partea proiectanților

produselor respective ? De ce se ignoră cu atîta ușurință prevederile noii legi a calității produselor, care precizează clar : unitățile de cercetare și inginerie tehnologică răspund
că, uneori, pornind de la proiecte practic ireproșabile, produsul finit nu atinge totuși cotele înaltei calități. Si în asemenea cazuri, una din cauzele principale rezidă in nerespectarea

CALITATEA PRODUCȚIEI
de calitatea soluțiilor tehnice privind proiectarea și pregătirea de fabricație a produselor. Cum s-a manifestat în cazurile amintite această răspundere, dacă produsele au Intrat in fabricație cu minusuri elementare in privința proiectării sau pregătirii tehnologice ?în alte întreprinderi am constatat

disciplinei tehnologice de către exe- cutanți, datorită grabei, neatenției, slabei calificări ș.a. Amintim, de pildă. că in ultimele luni organele de control au respins pentru remediere un volum important de utilaje tehnologice și un număr de motoare electrice, datorită unor defecte ca : abateri dimensionale, defecte de su-

dură, montarea necorespunzătoare a unor subansamble ; de asemenea, au fost respinse un număr mare de perechi de Încălțăminte, datorită, în principal, slabei rezistente a lipiturilor, desperecherii, bombeurilor și ștaifurilor deformate, petelor pe piele ș.a. Și fiindcă ne-am oprit la încălțăminte — un produs de folosință zilnică — ne întrebăm dacă vreunul din lucrătorii care au realizat o pereche de pantofi cu unul din aceste defecte s-ar încumeta s-o poarte pe stradă ? Desigur, nu. De ce. atunci, cînd se află la banda de lucru, cind sbmnează de fapt certificatul calității produsului respectiv, nu se gîndește că el sau un altul ca el va deveni cu siguranță beneficiarul produsului respectiv și că va avea de suportat, de plătit. în ultimă instanță, consecințele propriei superficialități ?

Cu toată claritatea trebuie să se înțeleagă că ridicarea nivelului tehnic și calitativ constituie deci, deopotrivă, o problemă de conștiință, de atitudine înaintată față de muncă, o sarcină de partid de înaltă responsabilitate — de la cercetător, proiectant și pînă la inginer și muncitor. Iată de ce, în aplicarea în viată a hotărîrii Congresului consiliilor oamenilor muncii referitoare la ridicarea calității producției, organizațiile de partid sînt chemate să sădească in conștiința colectivelor de întreprinderi, lucrătorilor din cercetare și ingineria tehnologică ambiția și răspunderea pentru ca tot ceea ce produc și creează să corespundă, pină în cele mai mici amănunte, exigențelor tot mai ridicate puse de conducerea partidului în acest cincinal al afirmării puternice a revoluției tehnico-științifice.
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Primire la primul ministru al guvernuluiPrimul ministru al Guvernului Republicii Socialiste România, tovarășul Manea Mănescu, a primit, miercuri după-amiază, în audiență protocolară de prezentare, pe amba-
sadorul Australiei în țara noastră, Barrie Graham Dexter.Cu acest prilej a avut loc o convorbire cordială. (Agerpreș)

Ce trebuie să știe cetățenii în legătură 
cu exercitarea acestui drept fundamental

Județul _ 
Municipiul

Colocviul internațional „Conducerea întreprinderilor

(Urmare din pag. I)
rație la centrele de afișare, 
astfel încit în ziua alegerilor 
să-și poată exercita în cele 
mai bune condiții dreptul la 
vot.

Concret, ce trebuie să 
știe alegătorii despre modul 
în care își vor exercita drep
tul la vot ?

Duminică, 20 noiembrie, 
votarea începe în toate lo
calitățile țârii la ora 6 și se 
încheie la ora 21. în ziua 
alegerilor, la ora 6 diminea
ța, președintele comisiei e- 
lectorale a secției de votare, 
în prezența celorlalți mem
bri ai comisiei, verifică ur
nele șl existența listelor de 
alegători. După această ope- 

'( iție, sigilează urnele cu 
1' «împila de control a comi

siei electorale a secției de 
votare și invită pe alegători 
să-și exercite dreptul la vot.

Fiecare alegător se pre
zintă personal pentru a 
primi buletinul de vot care i 
se înmînează de către se
cretarul sau alt membru al 
comisiei, pe baza buletinu
lui de identitate sau a ori
cărei alte dovezi prin care 
se poate stabili identitatea 
alegătorului. în cazul alegă
torilor netransportabili din 
cauze de boală sau invali
ditate, sau la cererea orga
nelor de conducere ale insti
tuțiilor sapitare sau de ocro-

tiri sociale în care se află 
internați cei netransporta
bili, membri ai comisiei elec
torale a secției de votare se 
deplasează cu o urnă spe
cială și cu materialul nece
sar 
află alegătorul, pentru a-i o- 
feri posibilitatea să-și exer
cite dreptul la vot. în caz de 
schimbare a domiciliului, in
tervenită după încheierea 
listelor de alegători, sau în 
cazul în care alegătorul lip
sește din localitatea în care 
are domiciliul în ziua alege
rilor, I se eliberează de că
tre comitetul sau biroul exe
cutiv al consiliului popular 
din respectiva localitate o 
„adeverință privind exercita
rea dreptului de a alege". Pe 
baza adeverinței el se poate 
prezenta la orice secție de 
votare, este înscris într-o lis
tă de alegători și participă 
la vot.

Alegătorul votează în ca
mera sau cabina de vot. El 
poate fi însoțit de o altă per
soană numai în cazuri spe
ciale : dacă are un defect fi
zic sau există un 
a cărui temeinicie i 
statată ca atare 
ședințele comisiei < 
a secției de votare.

Buletinele de vot pentru 
municipii și sectoarele mu
nicipiului București sînt 
marcate în colțul din dreapta

votârii la locul unde se

alt motiv 
este con- 
de pre

electorale

sus cu o dungă galbenă, bu
letinele de vot pentru orașe 
— cu o dungă albastră, iar 
buletinele de vot pentru co
mune — cu o dungă maro. 
Pe aceste buletine sînt im
primate numele candidaților 
pentru circumscripția elec
torală respectivă și din par
tea cui candidează.

în ceea ce privește teh
nica votării se cuvin a 
fi reținute următoarele ele
mente : alegătorul lasă ne
șters pe buletinul de, vot 
numele candidatului 
care îl votează și șterge 
numele candidaților pe care 
nu-i votează. în cazul în care 
alegătorul lasă neșterse nu
mele tuturor candidaților în
scriși pe buletin, se consi
deră vot „pentru" acela din
tre candidați în favoarea că
ruia a votat cel mai mare 
număr de alegători din cir
cumscripția electorală res
pectivă. Alegătorul împătu
rește buletinul de vot cu 
ștampila de control în afară 
și îl introduce în urna de vot.

Stabilirea rezultatelor ale
gerilor se face în fiecare 
secție de votare, după orele 
21. în conformitate cu pre
vederile Legii electorale, la 
numărătoarea voturilor au 
dreptul să asiste candidații, 
delegații Frontului Unității 
Socialiste, precum și repre
zentanții presei, radiotelevi-

pe

BULETIN DE VOT
pentru alegerea deputaților in Consiliul popular al

Orașului ____________
Circumscripția electorală orășenească nr.
20 noiembrie 1977Numele și prenumele' Din parteacandidaților cui candidează

și strategiaMiercuri s-au deschis în Capitală lucrările colocviului internațional intitulat „Conducerea întreprinderilor și strategia dezvoltării", organizat de Academia „Ștefan Gheorghiu". Colocviul reunește cadre de conducere din întreprinderi, centrale industriale și ministere, cadre ale Academiei „Ștefan Gheorghiu", din alte instituții de învățămint și cercetare, precum și specialiști din peste 20 de țări. De asemenea, iau parte la lucrări reprezentanți ai unor organisme și organizații de specialitate internaționale : Fundația europeană de management, Centrul de comerț internațional U.N.C.T.A.D. — G.A.T.T., Institutul european pentru administrarea afacerilor — INSEAD, Biroul internațional al muncii B.I.M.. Organizația Națiunilor Unite pentru dezvoltare industrială — O.N.U.D.I.Timp de trei zile — în ședințe plenare și în cadrul a două mese ro-

tunde — vor fi dezbătute probleme referitoare la organizarea și conducerea unităților economice și administrative, planificare, prospectivă, prognoză, aspecte ale strategiei dezvoltării economico-sociale, sisteme și metode de formare și perfecționare a cadrelor la niveluri diferite de activitate și, în mod deosebit, a cadrelor de conducere, apte să imprime o cît mai înaltă eficiență economică și socială activității de conducere.Lucrările ședinței inaugurale au fost deschise de tovarășul Leonte Răutu, președinte ui Consiliului de conducere și rector al Academiei ,.Ștefan Gheorghiu", care, subliniind importanța schimbului de idei și experiență pe care îl prilejuiește colocviul, a insistat principale ale de dezvoltare România.
asupra caracteristicilor conducerii proceselor economico-socială în

(Agerpreș)

Un concediu plăcut, o cură balneară eficace,

Cronica zileiMiercuri dimineață, tovarășul Ștefan Andrei, membru supleant al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., s-a întîlnit, la sediul C.C. al P.C.R., cu tovarășul Hansjorg Hofer, membru al Biroului Politic și al Secretariatului Partidului Elvețian al Muncii, care, la invitația Partidului Comunist Român, efectuează o vizită de prietenie în țara noastră. A participat tovarășa Ghizela Vass, membru al C.C. al P.C.R.Cu acest prilej, lntr-o atmosferă caldă, tovărășească, s-a efectuat un schimb de păreri privind rile actuale ale celor două unele probleme de interes
*Miercuri s-au încheiat rești lucrările reuniunii internaționale cu tema „Rețele de calculatoare pentru cercetarea științifică", organizată, sub egida UNESCO, de către Institutul central pentru conducere și informatică. Participanții, reprezentanți ai Austriei, Belgiei, Bulgariei, Franței, Italiei, Iugoslaviei, României și Ungariei, precum și ai unor instituții internaționale, au adoptat un document final care prevede realizarea unei rețele de calculatoare și precizează obiectivele și posibilitățile de conectare ale acesteia la alte rețele existente. Modul de organizare a rețelei va asigura accesul la date din numeroase domenii de activitate, printre care știință, tehnică, învățămint, sănătate și documentare.Programul reuniunii a cuprins, de asemenea, vizitarea unor centre de calcul din țară, prilej cu care oaspeții au putut cunoaște preocupările României în domeniul teleinforma- ticii.

preocupă- 
partlde și 
comun.

la Bucu-

» in toate stațiunile

Dialog sincer, rodnicLa Alexandria, bilanțul realizărilor obținute în legislatură se concretizează in creșterea producției industriale la peste 3 miliarde lei, de 8,2 ori mai mult decît în 1968, construirea a circa 1 500 apartamente (aproape o treime din noul fond locativ ăl orașului), ridicarea a numeroase edificii social- culturale, unități comerciale și de servire publică, îmbunătățirea dotării edilitare etc.— Intr-o localitate a cărei biografie industrială se conturează în acești ani — ne spunea Lambrache- Găman, secretarul consiliului orășenesc al Frontului Unității Socialiste — e și firesc ca discuțiile cetățenilor la în- tilnirile cu candidații lor, propunerile fornlulate cu acest i în principal pe problemele dezvoltării economi- co-sociale a loca- lițății. Faptul că oamenii se opresc cu precădere a- supra acestor aspecte dovedește înțelegerea profundă a faptului că sursa bunăstării, a creșterii nivelului de trai o reprezintă sporirea productivității muncii, gospodărire a mijloacelor materiale și bănești.Ar fi greu de redat întreaga tematică a dezbaterilor de la întîlnirile candidaților cu alegătorii. Ceea ce ne-a reținut cu deosebire atenția este forța opiniei cetățenești care se manifestă cu acest prilej, faptul că oamenii muncii cer, în numele drepturilor ce le conferă legile țării, înscrierea pe agenda primăriei a unei probleme sau alteia, caută soluții de rezolvare, prezentînd totodată, critic și autocritic, fără ocolișuri și menajamente, lipsurile manifestate in activitatea circumscripțiilor, a deputaților, a instituțiilor de interes public. Desigur, este vorba■ o critică constructivă de pe polițiile implicării directe în soluționarea neajunsurilor.— Noi am fi putut realiza mai mult în circumscripția noastră — arăta Ștefan Țone din circumscripția nr. 20 — dar răspunzători de unele neimpliniri sîntem în primul rînd noi, cetățenii circumscripției, pentru că sint probleme la care nu trebuia să așteptăm rezolvarea lor din afară, ci trebuia acționat prin participarea noastră directă, in frunte cu deputatul. Bunăoară, ce ne-a împiedicat să amenajăm mai bine zonele verzi dintre blocuri și de pe străzi prin contribuția fiecărui locatar in parte? Sau un alt aspect: cerem deputatului să aibă grijă de

însemnări 
de la întîlnirile 

candidaților 
cu alegătorii 

din Alexandria

producției și a 
mai buna

liniștea publică în cartier, cînd noi sîntem în principal cei de care depinde acest lucru.Despre forța opiniei cetățenești vorbește însuși numărul mare de propuneri formulate cu prilejul în- tîlnirilor. Pînă în prezent, procesele verbale au consemnat peste 150 asemenea propuneri. Unele și-au găsit soluționarea pe loc, în adunări, prin stabilirea de sarcini concrete organelor de specialitate. Altele urmează să fie analizate și incluse in planul primăriei în funcție de posibilitățile materiale de rezolvare. Sînt desigur și propuneri care nu se, pot aplica imediat, din lipsă de mijloace financiare sau materiale. Acestea sînt lămurite și explicate cetățenilor, cău- “ t.îndu-se soluții pentru rezolvarea lor într-o perspectivă cft mai * apropiată.— Tocmai în sinceritatea dialogului dintre candidați și noi, cetățenii, văd una din calitățile esen- _ țiale ale alegerilor din societatea noastră — ne spunea Ion Goreanu din circumscripția nr. 17. Cei doi candidați se prezintă cu un plan unic de acțiune, planul viitorului consiliu popular, în care se spune precis, din capul locului, ce se poate și ce nu se poate realiza. Și indiferent de ccl ce va fi ales deputat, știm bine că ceea ce stabilim se va realiza integral.Cea mai concludentă dovadă a seriozității cu care sînt tratate pro- o constituie fără excep- la preceden-punerile alegătorilor faptul că aproape ție propunerile de tele alegeri în consiliile populare, propuneri ce aveau asigurate condiții de realizare, s-au înfăptuit întocmai. Amintim aici înființarea unor noi unități comerciale, mal ales în noile cartiere de locuințe, amenajarea unor locuri de joacă pentru copii și terenuri de sport, îmbunătățirea condițiilor de alimentare cu apă, modernizarea unor străzi etc. Noile propuneri ce se formulează în aceste zile — și care vor alcătui planul de muncă al primăriei în viitoarea legislatură — vor asigura, fără îndoială, dezvoltarea pe mai departe a orașului Alexandria, mai buna zestre tinuă viață aici.
gospodărire a întregii sale edilitare, îmbunătățirea con- a condițiilor de muncă ale tuturor locuitorilor Și de

Mihai IONESCU
Ion TOADER
corespondentul „Scînteii'

GHEORGHENI — fapte de constructor(Urmare din pag. I)„Executarea fundației speciale pentru raboteza de 40 de tone trebuia realizată într-un timp record, astfel ca în dimineața zilei următoare să se poată începe turnarea. Echipa de dulgheri condusă de comunistul Bird Ludovic n-a ținut seama de programul de lucru, a muncit pînă dimineața la patru, asistînd bucuroasă la turnarea betonului. Iși făcuse cu prisosință datoria. Cam la fel a muncit în luna august echipa de lăcătuși condusă de comunistul Csatlos Dumitru, care, înțelegînd importanța devansării montării geamurilor pentru închiderea halei, a rămas pe șantier zile la rînd multe ore peste programul de lucru", își amintește maistrul șantierului.Mai aflăm că la montarea chesoa- nelor, comuniștii Bird Ludovic și Iacob Sabău, în calitatea lor de șefi de echipe, și-au organizat astfel munca încît, folosind dispozitive a- decvate, confecționate de șantierului, au izbutit să cîte 30 de chesoane pe zi, față cîte se puteau monta folosind mul clasic.Despre fiecare constructor al tui șantier s-ar putea scrie cuvinte de laudă, cu mai multă ambiție, cu mai multă hotărîre. Savui Ștefan, lăcătuș, Anton Constantin, zidar, Chiroșcă Constantin, macaragiu, Silvăs loan, tractorist, Chiru Constantin, șofer, sint doar cîțiva dintre comuniștii șantie-

oamenii monteze de 12 siste-aces- destule fiecare muncind

ziunii șl cinematografiei cu 
împuternicire specială. Este 
declarat ales candidatul care 
a întrunit cel mai mare nu
măr de voturi, dar cu cel pu
țin jumătate plus unu din nu
mărul total al voturilor expri
mate în circumscripția elec-

torală respectivă. în cazul 
cînd sînt mai mulți candidați 
și nici unui nu întrunește 
majoritatea cerută de lege, 
aceștia sînt declarați ne
aleși, iar respectiva circum
scripție — vacantă, urmînd 
a se organiza noi alegeri.

„Argumente pentru votul 
ce-1 vom da femeilor44(Urmare din pag. I) intransigen- fost promo- de calitate.un vot contra. Datorită ței și corectitudinii ei, a vată la controlul tehnic A obținut realizări importante și ca deputată în actuala legislatură, în comuna Șotînga, unde locuiește și unde soțul ei muncește ca miner. Eugenia Nae este operator mașini de calcul și secretara comitetului sindical. In această calitate, discută mereu, îndeaproape cu oamenii pe teme legate de munca și viața lor, la fel ca și Ana Leafu, una dintre puținele muncitoare mai vîrstnice din întreprindere, deputată, propusă din nou să candideze. Colectivul de oameni ai muncii de la noi are numai cuvinte de prețuire și pentru Nița Mihalcea, Ni- culina Cîrstea și Lăzărica Gorea, toate trei muncitoare de frunte, crescute aici, la noi, în întreprindere.' Nița Mihalcea și Lăzărica Gorea locuiesc in același bloc din micro 11, pe aceeași scară, și amîndouă candidează în circumscripția electorală nr. 30. „Ca în oricare cartier nou, și la noi sînt foarte multe de făcut — ne spunea Nița Mihalcea. Dar, așa cum a rezultat la întîlnirile cu alegătorii, noi înșine putem duce la bun sfîrșit o parte din acțiunile gospodărești propuse. Cred că probleme mai dificile vom avea de rezolvat pe planul educației civice : mai sînt încă, printre cetățenii din circumscripție, persoane neîncadrate în muncă, ale căror îndeletniciri sînt dubioase, liniștea nu este respectată de toți locatarii. Nu știm către care din noi două se vor îndrepta cele mai multe voturi. Ne-am promis, însă, una alteia, că oricare va fi aleasă, tot împreună vom munci pentru binele cartierului".Adriana Vladu, învățătoare, a fost deputată de-a lungul a 4 legislaturi, împreună cu cetățenii a înfăptuit multe: două terenuri de joacă pentru copii, două creșe combinate cu

grădinițe a cîte 340 de locuri fiecare, amenajarea spațiilor verzi în micro 4 și 5; multe familii și-au regăsit liniștea căminului datorită intervenției prompte și pline de tact a învățătoarei. Iată numai cîteva din motivele care au determinat consiliul municipal al Frontului Unității Socialiste să propună, din nou, pe Adriana Vladu să candideze în circumscripția electorală nr. 1. „In- tîlnirile cu alegătorii mi-au produs multă emoție. Nu din pricina lipsei de experiență în activitatea cu cetățenii, cît pentru faptul că printre viitorii alegători am descoperit foști elevi de-ai mei". Georgeta Ermu- rache candidează pentru prima oară. Dar alegătorii o cunosc foarte bine. De 14 ani desfășoară o intensă activitate obștească în micro 9 : este membră a uneia din comisiile de judecată ale consiliului popular, a comisiei de tutelă, președinta comisiei de femei din cartier. „De cîteva zile am pornit să stăm de vorbă cu locatarii fiecărei scări de bloc din circumscripție. îi ascult și ca reprezentant al asociației de locatari, a cărei împuternicită sînt. Ca și în alte ocazii, ajungem la concluzia că cele mai multe din propunerile rezultate din întîlniri se pot realiza prin forțele noastre. Ceea ce vom și face, împreună cu Onița Iacob, muncitoare la întreprinderea de utilaj petrolier, care candidează in aceeași circumscripție cu mine".Firește, nu putem aminti, nici măcar in treacăt, pe fiecare din cele 29 de candidate în alegerile de la 20 noiembrie, deși ar merita-o din plin. Putem afirma însă că prezența a 29 de femei printre candidații din municipiul Tîrgoviște constituie o recunoaștere în fapt a calităților de bun gospodar ale femeii, de activiste obștești de nădejde, de bune cetă- țene ale acestui orațs care se schimbă sub ochii lor și care are atîta nevoie de brațul și inteligența fiecăruia din locuitorii săi.
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în noiembrie, ca și în celelalte luni ale anului, în stațiunile balneoclimaterice puteți petrece concediul de odihnă sau să urmați cura balneară indicată. Hoteluri moderne, vile confortabile, amplasate în locuri pitorești, vă stau la dispoziție. Masa este asigurată în unități specializate de alimentație publică.
In această lună, in afară de 

tarife reduse cu 50 ia sută la 
transportul pe calea ferată, be- 
neficiați și de prețuri avauta-

vremea
Timpul probabil pentru 18, 19 și 20 

noiembrie. In țară : Vremea va conti
nua să se răcească ușor, mai ales în 
jumătatea de nord a țârii. Cerul va fi 
variabil, mai mult noros în Banat, 
Crișana, Transilvania și Moldova, unde 
vor cădea ploi locale care vor avea

■ v. ;

fi 
ti
«ru

Joase la cazare în hoteluri și Ia 
masă in stațiunile Poiana Bra
șov, Sinaia, Predeal, Borșa, Her- 
culane, Căciulata, Sovata, Slănic 
Moldova, Moneasa, Buziaș, Geoa- 
giu, Tușnad ori sanatoriile bal
neare de pe litoral.Informații suplimentare puteți obține de la filialele și agențiile oficiilor județene de turism și ale ITHR București.In fotografie : ilustrată din Poiana Brașov.

și caracter de aversă. In rest — averse 
Izolate. Vînt moderat, cu intensificări 
locale la munte pînă la 80—100 km pe 
oră. Minimele vor fi cuprinse intre 
minus 3 șl plus 7 grade, izolat mai co- 
borîte în depresiuni, iar maximele în
tre 7 și 17 grade. La munte și, pe 
alocuri, în nordul țării se vor semnala 
lapoviță și ninsoare. In București : 
Vreme ușor instabilă. Cerul va fi 
schimbător. Vor cădea ploi de scurtă 
durată. Vînt moderat. Temperatura în 
Scădere ușoară.

rului care, prin exemplul lor de fiecare zi, prin activitatea lor au mobilizat întreg colectivul la obținerea acestui revelator succes, despre care locuitorii orașului Gheorgheni vorbesc cu multă mîndrie.Oameni și fapte. Orașul Gheorgheni s-a îmbogățit din faptele acestor pameni cu încă un obiectiv industrial. Desigur, devansarea termenului de intrare în funcțiune a noului obiectiv nu constituie un caz izolat. Grupul de realizat pe nouă luni o planului cu aproape 10 lei. Se preconizează ca noiembrie planul anual să plinit, obținîndu-se pînă la anului lucrări suplimentare re de peste 23 milioane faptele unor constructori harnici și pricepuți, faptele unor oameni care au învățat ce înseamnă să-ți respecți cuvîntul dat, faptele unor oameni care dau dovadă de o înaltă conștiință muncitorească.

șantiere Harghita a depășire a milioane . in luna fie înde- sfîrșitul în valoa- lei. Sînt

PRONOEXPRES
NUMERELE EXTRASE 

LA TRAGEREA PRONOEXPRES
DIN 16 NOIEMBRIE 1977I : 40 30 32 6 17. a Il-a : 19 42 15 20 41. a IlI-a : 40 30 45 14 4. de cîștiguri : 945.706 lei

ExtragereaExtragereaExtragereaEond totaldin care 356.897 lei report la categoria A.

*La Centrul demografic O.N.U.- România a avut loc miercuri deschiderea celui de-al treilea an postuniversitar cu tema „Populație șl dezvoltare social-economică", destinat cadrelor din țările în curs de dezvoltare. Economiști, agronomi, arhitecți, medici și urbaniști vor avea prilejul, în acest nou an de studii, să abordeze problemele complexe ale dezvoltării, cu deosebire raporturile dintre populație, resurse, mediu, sănătate publică și forță de muncă.In afară de cadre din țara noastră, la aceste cursuri participă bursieri aiO. N.U. din Algeria, Benin, Congo, Guineea, Iran, Laos, Madagascar, Mali, Togo, Tunisia și Zair.La festivitatea de deschidere au rostit alocuțiuni Ilie Șalapa, vicepreședinte al Comisiei naționale de demografie, Bhagirathan R. Devarajan, reprezentantul Programului Națiunilor Unite pentru dezvoltare —P. N-.U.D. — în România, și Octavian Ciulea, co-directorul Centrului demografic O.N.U.-România.Au participat reprezentanți nisterului Afacerilor Externe, misiuni diplomatice acreditați __ ,___noastră, alți membri ai corpului diplomatic.
ai Mișeii de în țara

★Cu prilejul celei de-a șaptea aniversări a mișcării pentru redresare din Siria, în Capitală a avut loc, miercuri după-amiază, o manifestare organizată de Institutul român pentru relațiile culturale cu străinătatea și Asociația de prietenie româno-si- riană. In cadrul manifestării, ziaristul.; Vasile Ștefan a prezentat impresii de îi călătorie în Siria. Au participat membri ai conducerii I.R.R.C.S., ai; Asociației de prietenie româno-sirla- ‘ nă, reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Externe, un numeros public.Au luat parte Walid Al-Moualem, ambasadorul Republicii Arabe Siriene la București, membri ai ambasadei.
(Agerpreș)

In Editura politică 
a apărut volumul: 

„Socialismul științific 
și problemele 

dezvoltării 
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a României" 
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Colecția „Invățămîntul politico- 
ideologic de partid"
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IERI, ÎN DIVIZIA ZZA"

Fotbal în aceeași notă a mediocrității
Sportivi români 

in întîlniri internaționale
Ieri s-a mai consumat o etapă de fotbal. Cu desăvîrșire neinteresantă — adică obișnuită I O etapă care in scripte va fi consemnată a 12-a, dar ’ care în fond nu s-a distins prin nimic, a fost la fel de anostă și amorfă ca multe din cele ce-au precedat-o.Am urmărit pe stadionul de pe Șoseaua Ștefan cel Mare întîlnirea dintre campioana, Dinamo București, și echipa care în actualul campionat are cele mai multe înfringeri și cele mai multe goluri primite, F.C.M. Reșița, întîlnire încheiată cu 1—0 pentru gazde.Sigur, un asemenea scor strîns între prima echipă din campionatul trecut și ultima din sezonul acesta ar putea reflecta o oarecare apropiere valorică între cele două competitoare. Și, într-adevăr, a fost o evidentă apropiere valorică — în ciuda faptului că de-o parte, în tricouri albe, evoluau internaționali cum sînt Che- ran. Dudu Georgescu. Dobrău, Dinu. Sandu Gabriel sau Lucuță, iar de cealaltă parte, în tricouri roșii, jucători mai puțin cunoscuți cum sînt Oancea, Bora, Boțonea, Gabel, Portik sau Po- rațchi. Dar apropierea valorică a fost, de fapt, o nedorită nivelare pe seara cea mai de jos a ceea ce numim in mod obișnuit fotbal de divizia „A". Cîteva mii de spectatori (stadionul Dinamo văzut de 9022 de cau agale pe teren. într-o plictiseală la fel de apăsătoare pe gazon ca și în tribune, fotbaliștii dinamoviști și reșițeni au oferit deopotrivă o foarte cuprinzătoare paletă de procedee antifotbal : pase încîlcite, pase la adversari, șuturi spre poartă care ștergeau... fanionul de la colțul terenului, lufturi, împleticiri. Un joc de-o opacitate deconcertantă, fără fantezie, fără nici un sîmbure

de inteligență tactică sau de gîndire spontană. Și totul într-un ritm de vals bătrînesc, încît era mai mare jena să vezi cum tineri zdraveni, bine clădiți și plesnind de sănătate nu erau în stare să alerge la rînd două curse de cite 10 metri. Pe acest fundal, o impresie detestabilă au lăsat toți jucătorii celor două echipe, fără excepție. Așa s-a făcut că golul înscris de dinamoviști în minutul 14 n-a mai putut fi urmat de altele pentru simplul motiv că (excepție făcînd o' bară trasă de reșițeni

sistematic, nu doar la începutul sezonului — e greu de spus dacă din cele două echipe, așa cum s-au prezentat ieri, s-ar fi adunat atîția jucători cu certificat de atestare în divizia „A" ciți să formeze o singură echipă bună !Evident, întîlnirea de pe stadionul Dinamo n-a fost decît o simplă în- tîlnire de campionat, care nu se putea deosebi prea mult de altele, dintre aceleași formații sau dintre alte divizionare „A". Au existat, totuși, motive ca această partidă — în care
Douăzeci și două de tricouri se plimbau agale, 

ca la promenadă, pe gazonul stadionului

era pe trei sferturi gol) n-au altceva mai bun decît că, timp de minute parcă interminabile, tricouri albe și roșii se miș-

în prima repriză — care dacă era gol restabilea și pe tabela de marcaj egalitatea „valorică" de pe teren) portarii nu au avut ce apăra. Cel puțin în ultimele 20 de minute jucătorii se arătau atît de sleiți, încît parcă țineau cu tot dinadinsul să demonstreze încă o dată cît de precară este rezistența fizică în fotbalul nostru. Nu mai era nevoie !Și astfel s-a încheiat o partidă care a exprimat și ea, edificator, cît și cum se pregătesc fotbaliștii noștri fruntași, cum sînt ei îndrumați și ce pricepere au antrenorii care-i îndrumă, cîtă exigență manifestă față de ei cluburile cărora aparțin. In clasament, F.C.M. Reșița a rămas tot pe ultimul loc, iar Dinamo a urcat pe poziția a IV-a. Ambele echipe însă au deopotrivă motive să roșească pentru calitatea fotbalului practicat. Căci dacă s-ar fi procedat la testarea potențialului fizic și valoric al fiecărui jucător în parte — așa cum s-a cerut federației să facă în mod

evoluau jucători cu renume, compo- nenți de ieri și de azi ai lotului național— să fie ceva mai deosebită : după înfrîngerea de duminica trecută a echipei reprezentative, motive care țin de onoarea sportivă cereau jucătorilor să-și dea și ultima picătură de energie pentru a arăta că pot mai mult. Dar și acest meci de campio
nat a demonstrat cît de necesar este 
să se treacă hotărit la măsuri severe, 
la o organizare nouă și la noi criterii 
de . pregătire pentru a se înlătura 
deficiențele ce persistă in fotbalul 
nostru.Scorurile și relatările radiofonice ale celorlalte opt partide ale etapei au reflectat de stare generală fotbalul nostru, lui, A.S.A. Tg.ceva mai constant (adică fără mari căderi, dar și fără mari reușite calitative) a reușit relativ lesne un scor alb la Tîrgoviște — unde echipa 
gazdă abia de poate încropi un

„unsprezece". A doua clasată, Sportul studențesc, a învins cu 3—1 formația Jiului care abia-și mai trage sufletul de nepregătită ce este. Petrolul Ploiești și S.C. Bacău au pierdut cu același scor (0—4) la Timișoara și Iași. Universitatea Craiova, probabil obosită după atîtea pe- naltiuri ratate, a înscris acasă, tîriș- grăpiș, un gol în poarta Olimpiei Șatu Mare, iar alte șase formații au încheiat meciurile la egalitate : U.T.A. — F.C. Bihor 1—1 ; Corvinul — Steaua 1—1 ; F.C. Argeș — F.C. Constanța 1—1.Deci, etapa a 12-a a trecut. Duminică urmează a 13-a. Dar nu de la ea așteptăm revirimentul în fotbal. Ne așteptăm să vedem in 
fotbalul nostru îmbunătățiri radicale 
de durată, care să insemne mai multă 
muncă, mai multă pricepere, 
multă seriozitate. Abia după vom putea vedea și jocuri mai vom putea avea și rezultate bune în fotbal.Și încă ceva. Neajunsurilepersistă în fotbalul nostru apar, bineînțeles, la fel de limpezi, la fel de reale și în ochii jucătorilor și tehnicienilor noștri. Avem speranța că faptul este de natură să trezească, 
in sfîrșit, ambiția firească a tineri
lor sportivi autentici — a acelor 
fotbaliști care, intr-adevăr, sînt spor
tivi autentici — astfel încît să se 
simtă mobilizați și îndemnați la o 
muncă serioasă, la o pregătire știin
țifică și o viață ordonată. Toți cei care-i aplaudă — uneori nemeritat, dar îi aplaudă meci de meci — au încrederea că fotbaliștii noștri vor face tot ce este necesar pentru a păși cu fruntea sus în arenă și a merita cu adevărat aplauzele publicului, aplauze care atunci vor fi și mai multe.

„Cupa cupelor" la baschet 
femininSala Giulești din Capitală a găzduit aseară în cadrul competiției feminine de baschet „Cupa cupelor" meciul dintre echipele Rapid București și Slovan Bratislava. Partida s-a încheiat cu scorul de 69—59 (39—32) în favoarea sportivelor românce. Principala realizatoare a echipei Rapid a fost Mariana An- dreescu (16 puncte).

inai aceea bune, maicare

asemenea aceeași nesatisfăcătoare în Lidera clasamentu- Mureș, care joacă
G. MITROI

„Trofeul Carpafi" 
Ia handbal masculinîntîlnirile disputate în cea de-a doua zi a competiției internaționale de handbal masculin „Trofeul Car- pați", ce se desfășoară la Baia Mare, s-au încheiat cu următoarele rezultate : R.D. Germană — România (A) 24—21 (14—12) ; România tineret — Ungaria 22—22 (13—16) ; Danemarca — Bulgaria 32—25 (14—15).

ÎN CÎTEVA RÎNDURI• După consumarea a 12 runde, în turneul internațional de șah de la Niș (Iugoslavia) continuă să conducă Sahovici (Iugoslavia), cu 8,5 puncte, urmat de compatriotul său Knezevici — 8 puncte (1). Maestrul român Victor Ciocîltea, care în runda a 12-a a remizat cu șahistul iugoslav Martinovici, se află pe locul 7, cu 6 puncte.• La Izmir, în cadrul preliminariilor campionatului mondial de fotbal (grupa a 3-a europeană), selecționata R. D. Germane a învins cu scorul de 2—1 (1—0) echipa Turciei. Din această grupă, pentru turneul final din Argentina s-a calificat echipa Austriei.• Aseară la Praga în preliminariile campionatului mondial de fotbal, echipa Cehoslovaciei a învins cu scorul de 1—0 (1—0) formația Țării Galilor. Din această grupă (a 7-a europeană) s-a calificat, după cum S8 știe, formația Scoției.
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La Palermo a avut loc prezentarea celui de-al Vll-lea volum din seria

„SCRIERI ALESE" în R. P. Chineză
încheierea convorbirilor oficiale româno-britanice

ale tovarășului Nicolae Ceaușescu
„O contribuție unanim apreciată la promovarea unui nou tip 
de relații intre state, pentru respectarea dreptului sacru 
al fiecărui popor la independență și suveranitate națională “ROMA 16 (Agerpres). — La sediul Centrului cultural „Amicii Româ

niei", din Palermo, a avut loc prezentarea celui de-al Vll-lea volum de 
„SCRIERI ALESE" ale tovarășului Nicolae Ceaușeseu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România.

relații internaționale

Prof. dr. Domenico Miceli, președintele Centrului „Amicii României", a făcut o amplă prezentare a ideilor expuse in volum, referindu-se în mod special la rolul României in acțiunile pentru instaurarea Unei noi ordini economice și politice internaționale. Subliniind că România se bucură de un prestigiu bine cunoscut pe arena mondială, vorbitorul a exemplul țării noastre

președinte- 
contribuția 

promovarea 
între state,

arătat căilustrează ideea că o politică principială constructivă, care vizează promovarea intereselor contextul unor relații pe echitate, confirmă sibilității creării unui porturi între state.Citind ample pasaje din cuvîntă- rile tovarășului Nicolae Ceaușeseu, prof. dr. Miceli a evidențiat concep 
ția promovată de șeful statului ro
mân privind înfăptuirea unor relații 
internaționale pe baze noi, a unor 
forme superioare de organizare so- 
cial-politică. EI a evocat în termeni

naționale in externe bazate viabilitatea po- nou tip de ra-

câlduroși personalitatea 
lui Nicolae Ceaușeseu, 
sa unanim apreeiată la 
unui nou tip de relații 
pentru respectarea dreptului sacru al 
fiecărui popor la independență și su
veranitate națională.Au luat apoi cuvîntul reprezentanți ai administrației regionale siciliene, deputați reprezentanți . ai partidelor politice italiene. Deputatul Stefano Sanfilippo s-a referit, îndeosebi, la politica externă a țării noastre, la activitatea desfășurată pe plan internațional de tovarășul Nicolae Ceaușeseu. Realismul poli
tic al României, concretizat prin 
gândirea președintelui Nicolae 
Ceaușeseu — a spus vorbitorul — se 
manifestă printr-o prezență activă și 
prin inițiativele sale in politica mon
dială. Vorbitorul a menționat orien
tările in domeniul politicii interna
ționale cuprinse in documentele celui 
de-al XI-lea Congres al P.C.R., evi
dențiind că un element de bază in

făurirea unor 
de tip superior îl constituie elimina
rea forței sau 
forța.Giuseppe Monterosso, membru conducerii Federației regionale R.S. Italian, s-a referit la ideile formulate . în volumul de ..Scrieri alese" ale tovarășului Nicolae Ceaușeseu privind securitatea europeană, la rolul activ desfășurat de țara noastră în adoptarea Actului final al Conferinței general-europene de la Helsinki și în cadrul lucrărilor în curs ale reuniunii de la Belgrad, El a subliniat că România s-a preocupat con
stant de îmbunătățirea raporturilor și 
aprofundarea colaborării, in special 
cu statele europene, între care și Ita
lia, in vederea instaurării unui cli
mat de pace și bună vecinătate pe 
continentul nostru.Au mai luat cuvîntul Angelo Tan ■ zarella, fost combatant antifascist, și Luigi Medico, secretar al Centrului cultural „Amicii României".

S-a hotărit apoi crearea secției re
gionale Sicilia a Asociației de priete
nie Italia-România, acțiune aprobată 
in unanimitate.

a amenințării <niala

LONDRA 16 (Agerpres). — Primul ministru al Marii Britanii, James Callaghan, a primit pe ministrul afacerilor externe al României, George Macovescu, aflat în vizită oficială la Londra. Premierul britanic și-a exprimat satisfacția față de perfectarea. vizitei în Marea Britanie a președintelui Republicii Socialiste România, Nicolae Ceaușeseu. în 1978, precum și încrederea că această vizită, așteptată cu deosebit interes, va constitui un moment de mare semnificație și importanță in dezvoltarea relațiilor româno-britanice pe toate planurile.în cadrul convorbirii ce a avut loc cu acest prilej s-a făcut o trecere in revistă a principalelor probleme legate de dezvoltarea continuă a raporturilor dintre România, și Marea Britanie, evidențiindu-sg voința comună a celor două guverne de a acționa în această direcție, ceea ce servește nu numai întăririi prieteniei și cooperării reciproce, ci și cauzei generale a înțelegerii, păcii și securității în Europa și in lume.S-a făcut, de asemenea, un schimb de vederi asupra unor probleme in-

ternaționale care interesează cele două țări.In încheierea convorbirii, premierul James Callaghan a rugat să se transmită din partea sa un cordial mesaj de salut președintelui Nicolae Ceaușeseu, împreună cu urările sale cele mai bune.In aceeași zi s-au încheiat convorbirile oficiale dintre cej doi miniștri de externe. Ultima rundă a fost consacrată examinării ■ relațiilor bilaterale, cu care prilej de ambele părți s-a exprimat satisfacția pentru evoluția pozitivă a colaborării dintre România și Marea Britanie in toate domeniile și s-a subliniat voința comună pentru dezvoltarea ei în viitor.

PEKIN 16 (Agerpres). — In continuarea vizitei in R. P. Chineză, delegația Uniunii Tineretului Comunist, condusă de tovarășul Nicu Ceaușeseu, secretar al C.C. al U.T.C., a1 avut o întîlnire cu cadre didactice și student!. reprezentanți ai conducerii U- niversității ' Pekin. Ciou Pei-yuon, vicepreședinte al Comitetului revoluționar al universității, a informat pe oaspeți despre preocupările și e- forturile actuale de reorganizare a in- vățămintului in R. P. Chineză. In cadrul convorbirii care a avut loc, conducătorul delegației U.T.C. a informat despre sarcinile actuale trasate de conducerea partidului lucrătorilor din domeniul educației și învățămin- tului, a înfățișat unele aspecte ale le-

gării teoriei de practică în procesul instructiv-educativ din țara noastră.Delegația U.T.C. a vizitat biblioteca universității, a asistat la cursuri, fiind întîmpinată cu căldură de student! și profesori.De asemenea, delegația a vizitat monumente istorice din Pekin și împrejurimi.Marți seara, delegația U.T.C. a plecat spre țară, fiind condusă la aeroport de Li Yi-meng, adjunct al șefului Secției relații externe a C.C. al P. C. Chinez, de cadre ale organizației de tineret din Pekin și din instituții de învățămînt superior.A fost prezent ambasadorul României la Pekin. Nicolae Gavrilescu.Miercuri seara, delegația U.T.C. s-a înapoiat in patrie.
BISSAU

Congres al P. A. I. G. C

DE PRETUTINDENI

„România se pronunță pentru măsuri 
efective in domeniul dezangajării 
militare si dezarmării in Europa"

4
Cuvîntarea șefului delegației țării noastre la reuniunea 

de laBELGRAD 16 — Trimisul special Agerpres transmite : Lucrările ședinței plenare de miercuri a reuniunii de la Belgrad au fost marcate de preocuparea șefilor de delegații pentru intensificarea activității organelor de lucru și trecerea acestora la o nouă fază a reuniunii, aceea a e- xaminării de fond a propunerilor prezentate de diferite delegații și a redactării hotărîrilor reuniunii.In intervenția sa, ambasadorul Valentin Lipatti, șeful delegației ro
mâne, a insistat asupra faptului că 
reuniunea trebuie să-și concentreze 
eforturile asupra problemelor esen
țiale privind intărirea securității și 
dezvoltarea cooperării în Europa. El 
a subliniat necesitatea adoptării de 
măsuri care să dea un nou impuls 
aplicării Actului final, conceput ca un 
tot unitar, care reflectă un echilibru 
al intereselor statelor participante, în acest context, reprezentantul României a insistat in mod deoăebit asupra importanței, aspectelor militare ca element esențial al oricăror e- forturi pentru întărirea securității' pe continent. El a arătat că organele de lucru ale reuniunii trebuie să e- xamineze cu toată răspunderea propunerile prezentate în acest domeniu de toate delegațiile și în special propunerile vizind dezangajarea militară și dezarmarea pe continent, re- levînd că trebuie să se renunțe la orice abordări și concepții restrictive în aceât domeniu, la tendința de a minimaliza însemnătatea dimensiu-

Belgradnii militare a securității, sub diferite pretexte. în concepția României, 
statele participante trebuie să facă 
dovada voinței politice de a exami
na și adopta măsuri efective in do
meniul dezangajării militare pe con
tinent, fără de care nu se poate vorbi 
de o securitate reală și nu se poate 
asigura dezvoltarea colaborării in Eu
ropa.Șeful delegației române a evidențiat numărul mare de propuneri prezentate în legătură cu aspectele militare ale securității de delegațiile Austriei, Bulgariei. Canadei, Ciprului, Elveției, Finlandei, Iugoslaviei, Liechtensteinului, Maltei, Marii Britanii, Norvegiei, Olandei, San Marino, Suediei și U.R.S.S., alături de propunerile prezentate de România, ca expresie a interesului pe care îl pcordă marea majoritate a statelor participante adoptării de noi măsuri în acest domeniu. El a subliniat le- p______  există intresuccesul reuniunii de la Belgrad, în toate. domeniile .securității și cooperării .in Europa, și adoptarea de măsuri eficiente în domeniul militar, a- rătind că de aceasta depinde in ultimă instanță progresul eforturilor îndreptate spre edificarea' securității pe continent.Necesitatea de a se trece de urgență la examinarea propunerilor concrete, în special in legătură cu aspectele militare ale securității, a fost subliniată și de reprezentanții U.R.S.S., Suediei și Maltei.

giitura strînsă care

EXPOZIȚIE ROMANEASCA 
LA BARCELONA

MADRID. — In cadrul mani
festărilor dedicate centenarului 
Independentei de stat a Româ
niei, la Universitatea centrală 
din Barcelona a avut loc verni
sajul expoziției „Lupta poporu
lui român pentru unitate și in
dependență națională reflectată 
in artele plastice".

Dezbaterile din Comitetul
politic al O.N.U

IntervențiaNAȚIUNILE UNITE 16 — De " ‘ ' ' ' ’ ’ cadrul______________ din Comitetul politic privind problemele dezarmării, delegația belgiană a introdus un proiect de rezoluție prin care se cere Na
țiunilor Unite să acorde atenție siste
matică aspectelor regionale ale 
dezarmării și eforturilor vizind în
tărirea încrederii între state.Expunînd poziția țării noastre in legătură cu această problemă, delegatul român Romulus Neagu a arătat că, în concepția României, 
realizarea obiectivului final și pri
mordial pe care ii reprezintă dezar
marea generală și completă reclamă, 
pe lingă eforturile întreprinse pe 
plan mondial, și acțiuni regionale, 
chiar și individuale, cînd este vorba 
de statele mari, puternic înarmate, 

pot proceda la anumite re
de trupe și armamente — 

asemenea acțiuni fiind de natură să 
exercite o influență pozitivă și să 
stimuleze întregul proces de dezan
gajare militară. După ce s-a referit la unii pași înainte realizați în abordarea regională a dezarmării, vorbitorul s-a referit. în mod «deosebit, la situația dih Europa, "unde., mai mult decît în orice altă parte- . -a lumii, există, în prezent, o concentrare fără precedent de: forțe armate și armamente moderne, inclusiv nucleare:Prin Actul final de la Helsinki au fost adoptate unele măsuri menite să întărească încrederea între statele participante. In prezent, la Belgrad se depun eforturi pentru aprofundarea acestor măsuri.Aceasta nu constituie însă decît un proces inițial, care, în concepția României, trebuie continuat, pentru

trimisul nostru special : în dezbaterilor
delegatului românla

care 
duceri

a se trece cu hotărîre la măsuri efective de dezangajare militară și dezarmare. tn acest sens, se impun măsuri energice pentru retragerea armelor nucleare de.jie teritoriul statelor europene care nu posedă astfel de arme și, totodată, pentru lichidarea bazelor militare și retragerea trupelor străine de pe teritoriul statelor europene in cadrul frontierelor naționale. în același timp, vor fi necesare eforturi susținute din partea tuturor statelor europene pentru a se ajunge la reducerea forțelor armate, a armamentelor și cheltuielilor militare. In prezent, se simte nevoia creseîndă de a se depune toate eforturile pentru a se ajunge la lichidarea simultană a N.Â.T.O. și a Tratatului de la Varșovia și, ca un prim pas în această direcție, la abolirea celor două organizații militare. O măsură practică ar fi interzicerea dezvoltării celor două grupări și alianțe militare și politice.
★Comitetul politic a adoptat un proiect, de rezoluție pe marginea Declarației cu privire la denucleari- Zarea Africii, cerînd respectarea statutului continentului de zonă liberă de arma atomică. Au mai fost adoptate două proiecte de rezoluție cu privire la interzicerea dezvoltării de noi tipuri de arme de distrugere în - masă și sisteme de asemenea arme și un proiect inițiat de țările nordice— avînd. printre coautori și România— prin care se cere elaborarea unui studiu referitor la relația dintre dezarmare și dezvoltare. România a votat în favoarea tuturor acestor proiecte.

Un imperativ subliniat cu putere in cadrul Conferinței generale F. A. 0.:

Este necesară intensificarea eforturilor pentru
soluționarea problemelor alimentației în lumeA

BISSAU 16 (Agerpres). — La Bissau s-au deschis lucrările celui de-al III-lea Congres al Partidului African al Independenței din Guineea-Bissau și Insulele Capului Verde (P.A.I.G.C.).Partidul Comunist Român este reprezentat de tovarășul Nicolae Mihai, membru al Colegiului Central de Partid, președintele Uniunii Centrale a Cooperativelor de Cohsum.în cuvîntul său. Luis Cabrai, secretar general adjunct al P.A.I.G.C., șeful statului Guineea-Bissau, care a i'ost ales președinte al congresului, a relevat că este pentru prima oară cînd delegații din ansamblul teritoriului celor două țări se găsesc reuniți la primul congres al partidului desfășurat după proclamarea independenței Republicii Guineea-Bissau

și Republicii Capului Verde. Precedentul congres al P.A.I.G.C. a avut loc în 1973, în perioada obținerea independenței teritorii.Definind sarcinile din lă de dezvoltare politică," economică și socială a Republicii Guineea-Bissau și Republicii Capului Verde, congresul va examina un proiect de modificare a statutului P.A.I.G.C. și va proceda la alegerea noilor organe conducătoare.Raportul de activitate al Comitetului Național a fost prezentat de Aristides Pereira, secretar general al P.A.I.G.C., președintele Republicii Capului Verde.La congres participă 293 de delegați și numeroși invitați.

luptei pentru în cele douăetapa aciua-

Președintele Egiptului despre necesitatea instaurării

• AUTOMOBILE E- 
LECTRICE IN U.R.S.S. La Ulianovsk a fost realizat primul lot de automobile electrice experimentale produse pe scară industrială. Este vorba de utilitare ce pot transporta 500 kilograme, dezvoltind o viteză de 70 kilometri pe oră. Autonomia mașinii este de aproximativ 100 kilometri, acumulatoarele puțind fi reîncărcate la orice surse de curent alternativ de 380 volți. Primul lot de electrouti- litare va fi pus în circulație la Moscova, urmînd să efectueze transporturi pentru întreprinderile comerciale și de prestări de servicii. Planurile de perspectivă prevăd ca în zona centrală a Moscovei transportul de mărfuri să se realizeze în viitor exclusiv cu autovehicule electrice — simple, silențioase și. ceea ce este cel mai important, nepoluante.

unei păci permanenteCAIRO 16 (Agerpres). — Președintele Republicii Arabe Egipt, Mohammed Anwar El Sadat, interviu acordat diene și difuzat de agenția M.E.N., că oferta sa de a merge in parlamentul israelian — Knesseth — pentru a expune punctul de vedere al Egiptului asupra situației din Orientul Mijlociu — nu constituie un substitut al Conferinței de la Geneva. De asemenea, șeful statului egiptean a subliniat că scopul vizitei sale in Israel nu este de a incheia un acord

a subliniat, intr-un televiziunii canalie agenția M.E.N., a merge în parla-
ciuseparat cu Israelul, întrucît nu este vorba de o problemă egipteano-is- raeliană, ci de o problemă arabo-is- raeliană. Președintele Sadat a arătat că obiectivul său este de a căuta instaurarea' unei păci permanente în zonă, nu un acord separat, parțial sau o politică de reglementare pas cu pas. Președintele Sadat a arătat că insistă ca toate părțile interesate, inclusiv palestinienii șl israelienii, să participe la stabilirea păcii în Orientul Mijlociu.

Un raport al CE.E./ON.U. pune în evidență

Persistența fenomenelor de criză în economia 
țărilor vest-europeneGENEVA 16 (Agerpres). — In timp 

ce economia țărilor Europei occiden
tale se află intr-o stare de stagnare 
și intimpină dificultăți serioase, pro
ducția în țările socialiste se dezvoltă 
continuu — aceasta este concluzia principală ce reiese dintr-un raport elaborat de Secretariatul Comisiei economice a O.N.U. pentru Europa (C.E.E.7O.N.U.).Pentru a reduce șomajul la sfîrși- tul anilor ’70 — se arată in raport — ritmul de creștere a producției în țările Europei occidentale trebuie să fie de 5,5 la sută anual. Acest țel însă apare tot mai de neatins. Potrivit unor aprecieri preliminare, ritmul de creștere va fi în 1977 de două ori ■

mai mic. înviorarea economică sem-' nalată la începutul anului și-a.rpdus: foarte . repede efectele, înregistrîn- du-se o restrîngere a producției, tendință ce se menține și astăzi. Deficitul balanțelor de plăți ale țărilor Europei occidentale a sporit. în total, de la 3 miliarde dolari, în 1976, la 13 miliarde dolari în 1977.In contrast cu aceste fapte — se arată în raport — sint datele ce caracterizează țările socialiste. Activi
tatea economică in țările socialiste 
ale Europei se menține la un nivel 
foarte ridicat, industria și producția 
agricolă dezvoltîndu-se conform pla
nurilor, iar perspectivele, se bazează 
pe stabilitatea economică.

• IMPORTANTĂ DES
COPERIRE ARHEOLO
GICĂ. Arheologii au descoperit cu prilejul săpăturilor efectuate în apropiere de satul Vergina, din nordul Greciei, un impozant monument funerar, despre care specialiștii afirmă că ar fi al regelui Filip al II-lea al Macedoniei, tatăl lui Alexandru cel Mare. Camera mortuară este de aproximativ cinci metri înălțime, iar decorațiile murale sint perfect conservate. In centrul camerei, care a rămas închisă ermetic aproape 2 300 de ani, se află un sarcofag conținînd un număr mare de vase de argint, a căror valoare artistică și științifică este de neprețuit. In sarcofag se afla o cutie de aur in care s-au găsit osemintele celui despre care arheologii presupun că a fost un luptător, avînd în vedere scutul așezat alături. S-a găsit, de asemenea, un sceptru, ceea ce a dus la concluzia că- este vorba de un monument funerar regal.

agențiile de presă transmit

• RAVAGIILE „MA
LADIEI LUI CHAGAS". Aproape 10 milioane de persoane din țările Americii Latine sint atinse de „maladia lui Chagas" —, a declarat la Buenos Aires Peter de Raadt, secretarul tehnic al grupului de cercetători reunit în capitala argentiniană pentru a studia această boală, al cărei nume provine de la descoperitorul virusului său. Reuniunea, organizată de Organizația Mondială a Sănătății, vizează pregătirea elaborării unui vaccin susceptibil de a preveni maladia ce produce leziuni cardiovasculare și digestive, uneori mortale.

La Roma se desfășoară in aceste zile cea de-a 19-a Conferință generala a Organizației Națiunilor Unite ' pentru alimentație și agricultură. Pe agenda conferinței, la lucrările căreia participă delegații din 137 de state, între care și România, se află probleme de cea mai stringentă actualitate : alimentația și agricultura în lume. Așa cum se relevă în documentele elaborate de Secretariatul F.A;O. pentru actuala reuniune, deși în ultimii doi-trei ani s-a constatat o oarecare îmbunătățire în domeniul alimentației, situația se menține in general critică, in întreaga lume înre- gistrîndu-se peste o jumătate 
Hard de persoane subnutrite, rarea ritmurilor de creștere ducției în țările în curs de tare continuă să rămînă un deziderat, pentru că. așa cum se subliniază intr-unui din documentele amintite, cu toate sporurile din ultimii doi ani, ritmurile de creștere a produc
ției agricole în țările in curs de dez
voltare nu depășesc 2,6 la sută în 
perioada 1970—1977, față de 4 la sută, 
cit s-a fixat ca obiectiv minim al 
„strategiei celui de-al doilea deceniu 
al Națiunilor Unite pentru dezvol
tare" și însușit de Conferința mondială a alimentației din 1974. Această creștere este, totodată, cu numai 0.3 la sută superioară ritmului de creștere a populației în țările în curs de dezvoltare. Mai mult — fapt relevat și in declarația prezentată de „Grupul celor 77“ la sesiunea Consiliului F.A.O., care a precedat conferința — „condițiile meteorologice, puțin favorabile, din ultimele luni au redus volumul total al producției, în primul rind de cereale, compro- rnițînd astfel speranțele într-o ameliorare însemnată a securității alimentare".Dacă datele de mai sus se referă 
Ia media pe ansamblul acestor țări, nu trebuie trecut cu vederea că, in unele zone, în primul rind în Africa, 
producția nu a crescut în medie decît 
cu 1.4 la sută pe aceeași perioadă. O asemenea situație se datorează unor cauze multiple, intre acestea aflîn- du-se dependența cvasitotală a pro ducției de factorii naturali, faptul că majoritatea țărilor in curs de dezvoltare nu dispun de metode, tehnici și mijloace de producție moderne, capabile să reducă la minimum influența variațiilor climatice. Lipsa acestor mijloace, desfășurarea procesului de producție pe baze rudimen-

tare fac imposibilă prevenirea pier
derilor din recoltă, care, potrivit esti
mărilor F.A.O., se ridică, in multe 
din aceste state, pină la 50 la sută 
sau chiar mai mult din producție.Desigur, așa cum și dezbaterile actualei existența acestei situații s'ă ducă la concluzia că alimentației ar fi insolubile, contră, reiese, clar că,, vor trebui intensificate acțiunile vizind asigurarea unei creș-

evidențiază conferințe, nu trebuie problemele Din în viitor, substanțial

activă și mai angajantă din partea țărilor dezvoltate la sprijinirea eforturilor țărilor în curs de dezvoltare. Cu atît mai mult cu cit asistenta 
pentru dezvoltarea agricolă acordată 
de țările dezvoltate rămîne încă mult 
sub nivelul cerințelor, ea diminuîn- 
du-se chiar in 1976, în termeni reali, 
cu peste 7 la sută față de 1974—1975.Documentele pregătite pentru conferință relevă că sprijinul larg șl multilateral al țărilor dezvoltate va trebui să se concretizeze, între altele,

de mi- Accele- a pro- dezvol-
• Peste jumătate de miliard de oameni subnutriți • Ritmul de 
creștere a producției agricole în țările în curs de dezvoltare 
— 2,6 la sută, față de 4 la sută cît stabilise ca obiectiv minim 
Conferința mondială alimentară • Caracterul imperativ al 
mobilizării eforturilor fiecărei țări, paralel cu dezvoltarea unei 

largi cooperări internaționale

------------ - Corespondență din Roma --------------teri însemnate și a diversificării producției alimentare. Evident, realizarea acestui obiectiv presupune, inainte de toate, mobilizarea la ma
ximum în primul rind a eforturilor 
fiecărei țări in curs de dezvoltare. Semnificativă in acest sens este sublinierea făcută de directorul general al F.A.O. în alocuțiunea de deschidere a actualei conferințe, în sensul că 
„țările in curs de dezvoltare trebuie 
să se bazeze tot mai mult pe propri
ile eforturi pentru a putea spori ast
fel producția lor agricolă și îmbună
tăți. pe această cale, condițiile de 
viață ale popoarelor lor".Concomitent cu intensificarea eforturilor fiecărei țări, un rol important 
poate și trebuie să-1 aibă în dezvoltarea agriculturii — așa cum s-a relevat și în primele luări de cuvint din cadrul dezbaterii generale a actualei conferințe — realizarea unei largi coo
perări internaționale. în acest sens, în documentul de poziție prezentat de România la O.N.U. se subliniază că 
„sint necesare eforturi sporite pentru 
creșterea producției agricole, in pri
mul rind in țările slab dezvoltate, 
pentru dezvoltarea unei ample co
operări internaționale, care să în
lesnească rezolvarea problemei a- 
liinentației, problemă de importanță 
vitală pentru existența și progresul 
întregii omeniri". în cadrul acestei cooperări se impune participarea mai

agricole, să stimuleze dezvoltarea cooperării agricole dintre aceste țări. Măsurile întreprinse pe această linie în ultimul timp de către F.A.O., chiar dacă nu reprezintă decît un început, sint încurajatoare. După părerea observatorilor, este important faptul ca 
la actuala Conferință generală a F.A.O. 
figurează un punct consacrat in mod 
exclusiv cooperării tehnice dintre ță
rile in curs de dezvoltare în domeniul 
agriculturii. Este unul din motivele pentru Care eea de-a 19-a Conferință 
generală F.A.O. este considerată ca 
un moment de importanță deosebită 
pentru activitatea viitoare a organi
zației. La aceasta se adaugă faptul că reuniunea ,va mai aborda și alte probleme importante, între care men
ționăm : elaborarea unui program 
pentru prevenirea pierderilor din re
coltă ; definirea obiectivelor și acti
vităților F.A.O. pentru următorii ani, ținînd seama de situația actuală a alimentației și de tendințele acesteia; 
măsurile ce se impun a ti întreprinse de către F.A.O. și țările membre 
pentru îmbunătățirea substanțială a 
nivelului alimentației in lume.Esențial este ca, în cursul conferinței, să se convină asupra unor măsuri și programe concrete de acțiune, atit din partea organizației, cit și a țărilor membre, astfel incit conferința să poată aduce, cu adevărat, o contribuție importantă pe linia eforturilor îndreptate spre soluționarea definitivă și de durată a problemelor alimentației in lume, a făuririi unei noi ordini economice

Declarație comună italia- 
no-iugoslavă. După ce a s.ub- liniat faptul pozitiv al aplicării acordului de la Osimo privind problemele de frontieră dintre Italia și Iugoslavia, cît și extinderea cooperării economice dintre cele două țări, Declarația comună semnată în vizitei la Roma a lui Miloș vicepreședinte al Consiliului tiv Federal, secretar federal afacerile externe al R.S.F.I.,că s-a hotărît inițierea unor contacte bilaterale privind problemele legate de utilizarea energiei și a tehnologiei nucleare în scopuri pașnice. Cele două părți, se spune în declarație, au scos in evidență importanța pe care o acordă securității și cooperării in Europa, rezultatelor reuniunii C.S.C.E. de la Belgrad, precum și problemelor dezarmării.

locale a Partidului Comunist din Spania a fost atacat miercuri cu sticle incendiare. Autorii atacului au dispărut înainte de a putea fi identificați, precizează agenția citată.

internaționale.
Lazar COMANESCUîn ca- confe- dele- lon

in asigurarea condițiilor necesare pentru un acces neîngrădit și în termeni cît mai favorabili al țărilor in curs de dezvoltare la metodele și tehnicile agrotehnice cele mai moderne ; in realizarea în aceste țări a unor sisteme moderne de producție ; in formarea de cadre necesare agriculturii etc.Desigur, un rol important în a- ceastă privință revine și organiza
țiilor internaționale, și în primul rind F.A.O., care pot și trebuie să sprijine eforturile țărilor în curs de dezvoltare îndreptate spre creșterea producției*ROMA. — Luînd cuvîntul drul dezbaterilor generale ale rinței F.A.O., conducătorulgației române, ambasadorul Mărgineanu, reprezentantul permanent al României la F.A.O.. a relevat că experiența României ca și a altor țări în curs de dezvoltare demonstrează că soluționarea problemelor cu care acestea se confruntă presupune, înainte de toate, mobili
zarea la maximum a eforturilor fie
cărei țări. Reprezentantul român a relevat, totodată, rolul și contribuția 
importantă a unei largi colaborări in
ternaționale, între toate țările, atît pe plan bilateral, cît și multilateral, pe plan subregional, regional și interregional. El a subliniat necesita
tea sporirii contribuției țărilor dez-

★ 
voltate la 
curs de dezvoltare le întreprind pen
tru modernizarea agriculturii, garan
tarea accesului neîngrădit și in con
diții avantajoase ia tehnologiile agri
cole cele mai moderne.După ce s-a referit la consecințele nefaste ale cursei înarmărilor și a- supra dezvoltării agriculturii și alimentației în lume, vorbitorul a e- vocat necesitatea creșterii rolului F.A.O., ca cea mai mare instituție specializată a Națiunilor (jnite, in sprijinirea țărilor în curs de dezvoltare, prin acțiuni concrete, în vederea punerii în valoare a propriilor resurse naturale, în utilizarea completă a suprafețelor disponibile pentru agricultură.

eforturile pe care țările in

urma Minici, Execu- pentru relevă

Condamnarea atrocități
lor comise de regimul de ia 
Seul. Secretariatul Comitetului coreean pentru reunificarea pașnică a patriei a dat publicității un comunicat în care condamnă atrocitățile regimului Pak Cijan Hi, dîn Coreea de Sud, în timpul manifestațiilor legitime ale miilor de studenți patrioți de la universitățile din Seul, manifestații care au loc fără intrerupere de o lună de zile. Documentul — transmis de agenția A.C.T.C. — cere încetarea imediată a represaliilor brutale Împotriva studenților și a celorlalte categorii ale populației care iși exprimă opoziția față de măsurile și legile antidemocratice ale regimului, eliberarea necondiționată a studenților arestați.

într-o declarație publicatâde ConsiliulProvizoriu al Etiopiei Socialiste se subliniază că importante probleme de pe ordinea de zi a revoluției populare o constituie crearea partidului clasei muncitoare.' Pentru aceasta — subliniază documentul — este necesar să se intăreascâ colaborarea și conlucrarea dintre grupurile marxist-leniniste din Etiopia, unitatea tuturor forțelor progresiste ale țârii reacțiunii interne
Atacarea unui sediu al 

P.C. din Spania. După cum re- latează agenția France Presse, sediul din orașul Malaga al organizației

Militar Administrativuna dintre cele mai

in lupta împotriva și externe.

„Greva minerilor chilieni de la «El Teniente» și alte acțiuni similare în Chile demonstrează existența unei lupte hotărîte împotriva juntei militare aflate la putere" — a declarat Clodomiro Almeyda, secretar executiv al Frontului Unității Populare din Chile. El a arătat că, în ultimele luni, a sporit, constant, izolarea pe plan intern și extern a guvernului de la Santiago de Chile, crescînd, totodată, valul de nemulțumiri în rîndul populației.
0 nouă întîlnire între repre- zentanții Ministerului Transporturilor al R. D. Germane și ai senatorului vest-berlinez pentru construcții și locuințe a avut loc la Berlin. . Au fost examinate probleme privind modificări în sistemul de transport din zona de sud a Berlinului occidental. După cum precizează agenția A.D.N.. s-a convenit ca următoarea întîlnire pe această temă să aibă loc la începutul lunii decembrie.
Convorbiri turco-ceho- 

SlOVCICO. Primul ministru al Turciei, Suleyman Demirel, l-a primit pe ministrul afacerilor externe al R. S. Cehoslovace, Bohuslăv Chnou- pek, care a efectuat o vizită oficială la Ankara. Ministrul cehoslovac a avut convorbiri cu omologul său turc, Ihsan Sabri Caglayangil. Părțile au reliefat că există premise pentru extinderea și adîncirea cooperării bilaterale in diferite domenii.
Atentat la Torino. Directorul adjunct al cotidianului „La Stampa" din Torino. Carlo Casalegno, a, fost, miercuri, victima unui atentat, relatează agențiile de presă. Casalegno, asupra căruia s-au tras focuri de armă, a fost internat in stare gravă intr-un spital din apropiere.
DOCOtări* Cosmonpuții sovietici Vladimir Kovalionok și Valeri Riu- min, care au efectuat la începutul lunii octombrie un zbor orbital la bordul navei „Soiuz-25“, au fost decorați cu „Ordinul Lenin". Totodată, ei au primit titlul de „Pilot cosmonaut al U.R.S.S.".

• RĂZBOI DE ȚESUT 
DIN EPOCA DE PIATRĂ. La Stillfried, in Austria, au fost scoase la iveală, în urma unor recente săpături arheologice e- fectuate de cercetători de la U- niversitatea din Viena. o serie de obiecte datînd de prin anul 20 000 î.e.n. Cea mai valoroasă piesă este un război de țesut foarte bine conservat.

• ȚIGARĂ... ANTITA 
BAC.trateze deosebicare suferă unii fumători pasionați a fost pusă la punct de un grup de medici din provincia Hunan din centrul Chinei. Acest produs, fabricat pe bază de tutun și de diferite plante medicinale, a fost prezentat de curînd la Tîrgul de la Canton. El este rezultatul a 7 ani de cercetări, in cursul cărora medicii au studiat proprietățile a 12 specii de plante medicinale. Testate pe 7 000 de pacienți, aceste țigări s-au dovedit extrem de eficiente în 70 la sută din cazuri.

O țigară susceptibilă să afecțiunile gitului și în- bronșitele cronice de

sistemului solar, iar celelalte planete se jurul lui, Ptolomeu de observații și măsu-

• ASTRONOMUL 
CONTESTAT. Ptolomeu nu era decît un impostor — afirmă într-o carte recent tipărită Robert Newton, profesor de fizică la Universitatea din Washington. El apreciază că pentru elaborarea celebrei teorii, potrivit căreia Pămîntul se află în centrul Soarele și rotesc în s-a servitrători eronate făcute de un alt astronom grec,1 cu 200 de ani înaintea lui. Faptul că nu a verificat măsurătorile preluate, este cu atît mai condamnabil — arată profesorul american — cu cît el dispunea de mijloace mai perfecționate decît predecesorul lui. Profesorul american conchide : „Ptolomeu nu este cel mai mare astronom al antichității, ci el a avut — în mod nejustificat — cel mai mare succes în toată istoria științei".
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