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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
a primit pe președintele Senatului francez

PLENARA 
COMITETULUI

CENTRAL
AL PARTIDULUI

COMUNIST
ROMÂN

Președintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a primit pe Alain Poher, președintele Senatului francez, care face o vizită in țara noaStră, la invitația Marii Adunări Naționale.La întrevedere a luat parte tovarășul Nicolae Giosan, președintele Marii Adunări Naționale.A fost de față ambasadorul Franței la București, Pierre Cerles.In cadrul convorbirii s-a exprimat satisfacția pentru legăturile strînse, tradiționale, de prietenie și colaborare dintre România și Franța, care cunosc o continuă dezvoltare pe baza importantelor înțelegeri convenite cu ocazia dialogului româno-francez la nivel inalt.Totodată, s-a apreciat că există largi posibilități pentru aprofundarea și diversificarea schimburilor comerciale, a colaborării economice, teh- nico-științifice, a cooperării în pro

ducția industrială și In alte domenii de interes comun intre România și Franța. A fost subliniată, cu acest prilej, contribuția pe care parlamentele celor două țări pot să o aducă la intensificarea raporturilor multilaterale dintre România și Franța, la o mai strînsă apropiere între popoarele român și francez. în folosul lor reciproc, al înțelegerii și cooperării internaționale.Au fost abordate, de asemenea, unele aspecte ale situației internaționale actuale, exprimindu-se interesul celor două țări de a conlucra tot mai activ pe arena mondială pentru asigurarea păcii și securității pe continentul european și în lume. In acest cadru s-a subliniat necesitatea transpunerii în fapt a documentelor Conferinței pentru securitate și cooperare in Europa, de a' se acționa pentru continuarea și adincirea cursului spre destindere, pentru realizarea de pași

concreți pe calea dezarmării, și în primul rind a celei nucleare, pentru soluționarea problemelor litigioase dintre state pe calea tratativelor. Totodată, a fost reliefată importanța statornicirii unor relații interstatale noi. bazate pe egalitate în drepturi și echitate, pe neamestecul în treburile interne, pe principiile respectării independenței și suveranității fiecărei națiuni, a eforturilor pentru lichidarea subdezvoltării și edificarea unei noi ordini economice mondiale, care să asigure dezvoltarea neîngrădită a tuturor popoarelor, precum și stabilitatea situației economice internaționale. A fost reliefat rolul parlamentarilor români și francezi, al parlamentarilor în general. în lupta pentru o lume mai bună și mai dreaptă, pentru triumful cauzei păcii și progresului general.întrevederea s-a desfășurat Intr-o atmosferă cordială, prietenească.

Miercuri, 1 noiembrie, sub președinția tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, s-au 
desfășurat lucrările Plenarei Comitetului Central al Partidului Co
munist Român.

La lucrări au participat, ca invitați, primii secretari ai comite
telor județene de partid, cadre din ministere, instituții centrale și or
ganizații de masă, redactori șefi ai presei centrale care nu sînt 
membri ai C.C. al P.C.R.

Plenara a avut următoarea ordine de zi :
1. Proiectul Legii învățămîntului.
2. Proiectul Legii privind formarea, planificarea, destinația și 

vărsarea beneficiilor.
3. Programul cu privire la aprovizionarea populației pe trimes

trul IV 1978 și semestrul I 1979.
4. Cu privire la abaterile săvîrșite în municipiul Piatra Neamț 

în legătură cu construcția de locuințe proprietate personală.
Pe marginea problemelor înscrise la ordinea de zi au avut loc 

dezbateri, adoptîndu-se hotărîri corespunzătoare.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu rostind cuvintul de încheiere 
a lucrărilor Plenarei Comitetului Central al Partidului Comunist Român

Interviul acordat 
de tovarășul

Nicolae Ceaușescu
televiziunii italiene

1. Comitetul Central a examinat și aprobat în unanimitate pro
iectul Legii învățămîntului, apreciind că el corespunde hotărîrilor 
Plenarei C.C. al P.C.R. din iunie 1977, indicațiilor tovarășului 
Nicolae Ceaușescu cu privire la dezvoltarea și perfecționarea învăță
mîntului, integrarea acestuia cu producția și cercetarea științifică, 
așezarea sa pe baze noi, revoluționare.

Plenara a relevat că proiectul Legii învățămîntului reflectă grija 
deosebită pe care partidul, secretarul său general, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, o manifestă statornic față de instruirea și educarea ti
nerei generații, formarea și perfecționarea cadrelor, ridicarea nive
lului de cultură și civilizație al întregului popor.

Proiectul de lege pune în evidență caracterul profund demo
cratic al învățămîntului nostru, asigurînd accesul tuturor cetățenilor, 
fără deosebire de naționalitate, în școlile de toate gradele, garantînd 
realizarea învățămîntului obligatoriu de 10 ani. Plenara subliniază 
că proiectul Legii învățămîntului marchează un pas important 
înainte în dezvoltarea școlii românești, în perfecționarea procesului 
instructiv-educativ, în ridicarea calității întregului învățămînt.

Plenara a hotărît ca, după încheierea dezbaterii publice, Comi
tetul Politic Executiv să aducă îmbunătățirile corespunzătoare 
proiectului de lege, supunîndu-1 apoi spre adoptare Marii Adunări 
Naționale.

2. Plenara a aprobat,' în unanimitate, proiectul Legii privind 
formarea, planificarea, destinația și vărsarea beneficiilor, elaborat 
în conformitate cu măsurile stabilite de Plenara C.C. al P.C.R. din 
22—23 martie 1978, cu privire la perfecționarea conducerii și plani
ficării economico-financiare. Proiectul de lege prevede obligația 
unităților socialiste de a-și desfășura întreaga activitate în condi
țiile unei înalte eficiențe, în așa fel încît să-și acopere integral chel
tuielile din veniturile proprii, să obțină beneficii din care să-și poată 
asigura mijloacele necesare pentru dezvoltare și, în același timp, să 
contribuie la constituirea fondului centralizat al statului. Proiectul 
de lege cuprinde, de asemenea, modalitățile de formare, planificare, 
precum și destinația beneficiilor în cooperativele agricole de pro
ducție, cooperația meșteșugărească și de consum, precum și în sec
torul micilor meseriași individuali.

Plenara și-a exprimat convingerea că aplicarea acestor măsuri 
va determina creșterea răspunderii și cointeresării oamenilor mun
cii în îndeplinirea și depășirea sarcinilor de plan, în ridicarea efi
cienței economice în toate sectoarele productive, va contribui la 
sporirea venitului național și, pe această bază, la ridicarea bună
stării materiale și spirituale a întregului nostru popor — țelul suprem 
aJ politicii Partidului Comunist Român.

C.C. al P.C.R. a stabilit ca proiectul legii, definitivat, să fie su
pus spre adoptare Marii Adunări Naționale, urmînd ca prevederile 
sale să fie aplicate începînd de la 1 ianuarie 1979.

3. Plenara a aprobat în unanimitate programul cu privire la 
aprovizionarea populației pe trimestrul IV 1978 și semestrul I 1979. 
Comparativ cu perioada anterioară corespunzătoare, programul de 
aprovizionare prevede creșteri între 5 și 11 la sută la produsele ali
mentare de bază — pîine, carne și produse din carne, ulei, zahăr și 
produse zaharoase, lapte de consum și produse din lapte, pește și 
conserve din pește, cartofi, conserve de legume, fructe, precum și 
importante sporuri la principalele mărfuri industriale.

După cum s-a anunțat, președintele Republicii Socialiste România, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, a primit la 19 octombrie 1978 pe 
publicistul italian Massimo Olmi, comentator de politică externă, 
trimis special al televiziunii Italiene, căruia i-a acordat următorul 
interviu :ÎNTREBARE : Domnule pre

ședinte, astăzi, in anul 1978, la 
o sută de ani de la cucerirea 
independenței și la 60 de ani dp 
la crearea statului național uni
tar, ce înseamnă pentru Româ
nia independență și suveranita
te ? Am in vedere accepțiunea 
atit pe plan politic, cit și pe 
plan ideologic.RĂSPUNS : Poporul român a sărbătorit anul trecut centenarul cuceririi independentei naționale, moment istoric în dezvoltarea națiunii române, rezultat al luptei de secole duse împotriva dominației străine si asupririi, pentru dreptul de a îi stăpîn pe propriile destine, de a-și făuri viața așa cum dorește.De asemenea. în acest an, la 1 decembrie, vom sărbători 60 de ani de la crearea statului național unitar, de la unirea Transilvaniei cu România — continuare firească a luptei împotriva asupririi străine, pentru unitatea națiunii române, pentru a- firmarea sa liberă in rîndul popoarelor lumii.Trebuie să menționez că realizarea statului național unitar s-a înfăptuit in condițiile victoriei Marii Revoluții Socialiste din Octombrie, ale prăbușirii imperiului austro-ungar, pe ruinele căruia s-au format o serie de state naționale în centrul Europei ; aceasta a ușurat și realizarea unității noastre naționale — visul de veacuri al poporului român.Toate aceste evenimente sînt rezultatul nemijlocit al luptei maselor populare, al dorinței și voinței poporului de a-și realiza unitatea națională, de a trăi intr-un stat național unitar. Totodată, trebuie să menționez că realizarea statului național unitar a deschis o perspectivă nouă dezvoltării forțelor de producție, științei și culturii, ridicării nivelului general de civilizație al întregului nostru popor. Nu aș da însă o imagine completă dacă nu aș menționa și faptul că, după crearea statului național unitar, o bună parte a bogățiilor poporului au rămas în mîi- nile monopolurilor străine : de fapt, pînă la insurecția națională armată antifascistă și antiimperialistă din 1944, poporul român nu s-a putut

bucura cu Jadevărat pe deplin de independența sa. Abia în momentul cînd a fost lichidată cu desăvîrșire orice dependență de monopolurile străine, de țările imperialiste, cînd toate bogățiile naționale au devenit proprietatea poporului, putem vorbi de adevărata independență națională, de crearea condițiilor pentru realizarea năzuințelor poporului de a fi pe deplin stăpîn pe destinele sale, de a-și făuri viața în mod liber, așa cum dorește, fără nici un amestec din afară.Trecerea la construcția societății socialiste, succesele realizate în făurirea noii orînduiri sociale, progresul forțelor de producție, al științei și culturii, ridicarea nivelului de trai al poporului au consolidat și adîncit dezvoltarea națiunii, au întărit unitatea poporului, forța statului național unitar, independența și suveranitatea sa.Putem spune, din propria noastră experiență, că progresul și civilizația oricărei națiuni sînt strins legate de lichidarea dominației străine, de cucerirea independenței, de posibilitatea poporului de a se dezvolta liber, de sine stătător. Iată de ce în întreaga noastră activitate sprijinim ferm popoarele care luptă împotriva dominației străine, pentru independentă și suveranitate. Considerăm că în lumea contemporană asigurarea independenței naționale constituie un factor hotărîtor al politicii de progres social, de pace și colaborare internațională.România acționează cu toată consecvența pentru instaurarea pe plan internațional a unor relații de deplină egalitate, de respect al independenței șl suveranității naționale, de neamestec în treburile interne, de respectare a dreptului fiecărui popor de a fi stăpîn pe bogățiile naționale, pe propriul destin, de a-și făuri viața așa cum dorește.ÎNTREBARE : Domnule pre
ședinte, România, ca și Italia, 
este un stat pe al cărui teritoriu 
conviețuiesc de-a lungul veacu
rilor mai multe naționalități. In 
țara dumneavoastră trăiesc și

(Continuare în pag. a TIL-a)

Mină „pilot" în Valea Jiului in privința organizării pe principii și cu mijloace tehnice moderne a extracției de cărbune, mina Paroșeni e și un a- vanpost al unei noi atitudini față de cerințele ridicării la randamente superioare a producției. Aici, circa 98 la sută din cantitatea de cărbune se extrage, în acest an, din abataje cu susținere metalică,' peste 80 la sută din producția de cărbune se realizează prin tăiere și încărcare mecanizată, iar mai mult de 60 la sută din abataje sînt echipate cu complexe mecanizate. Randamentele de extracție sînt, în consecință, ridicate. Două brigăzi fruntașe, conduse de Fazakas Francisc și Ilie Filiche, obțin peste 15 tone de cărbune pe post.Colectivul minei Paroșeni este și depozitarul unei experiențe în depășirea unor probleme ce se ivesc, normal, odată cu introducerea mineritului modern, așa după cum ne spunea tovarășul Ion Ră- țulescu, secretarul comitetului de partid al minei.— In urmă cu 7—8 ani, de exemplu, organizațiile noastre de partid mai în- tîlneau la unii mineri o anumită reținere față de utilajele noi, m<îderne, față de noile tehnologii, Obișnuiți cu vechile practici miniere, le venea greu să renunțe la ele. Dar aceasta este de mult o etapă depășită. Mecanizarea și-a dovedit, din plin și pentru toți, superioritatea. A contribuit aici și străduința comuniștilor de a spulbera mentalitățile retrograde față de tehnica nouă în minerit. Pentru că mijloacele tehnice moderne, oricit de perfecte ar fi, nu-si dovedesc avantajele decît atunci cînd sînt folosite cu înaltă răspundere și

pricepere. Colectivul nostru de comuniști a știut să rezolve această problemă... de conștiință.în mină au apărut, deci, mari complexe mecanizate de susținere și tăiere, combine miniere, instalații de transport pe bandă. Iar cel care trebuiau să le folosească erau aceiași mineri tnvățați doar cu pickamerul și perforatorul pneumatic...-S-a Ivit deci o pro

tehnice și întreținere la un nivel corespunzător. De aceea am organizat o formație „service", compusă din cei mai buni electromecanici ai minei, care are și sarcina de a instrui permanent, din punct de vedere tehnic, pe minerii care lucrează cu utilajele respective.Mecanizarea presupune, ifeci. -iw numai - efortul unor schimbări în structura profesională a mine
LA PAROȘENI

Vrednicii mineri, 
stăpini 

ni tehnicii moderne
blemă nouă pentru noi — ne spunea și inginerul Gheorghe Marchiș, directorul minei. A apărut necesitatea policalificării : a pregătirii minerilor și in meseria de electromecanici, ca și a electromecanicilor în meseria de miner. Fiecare brigadă are acum în compunerea sa un număr important de mineri-tehnicieni, oameni bine pregătiți, care cunosc „secretele" tehnicii moderne cu care se lucrează acum în mină. Practic, toate utilajele și instalațiile din subteran alcătuiesc o adevărată u- zlnă și, ca oricărei uzine, trebuie să i se asigure bune condiții de funcționare,. lucrări de revizii

rilor, cl și căutarea unor formule noi de organizare. Se naște o atitudine nouă față de întregul ansamblu al activității minei. Urmînd școli de policalificare, minerii învață să folosească cit mai bine noile utilaje ; dar, totodată, au apărut și primele dovezi ale intervenției lor creatoare in funcționarea și utilizarea marilor și modernelor agregate.Căutările creatoare, acțiunea responsabilă pentru bunul mers al activității în subteran sînt prezente la toate locurile de muncă. Discutăm cu minerul Fazakas Francisc, a cărui brigadă se situează, pină in prezent, în fruntea între

cerii socialiste. Aflasem despre brigada sa că, printre alte succese, a reușit un lucru de necrezut pentru specialiști : a demontat și montat complexul mecanizat in numai 20 de zile, față de o lună-două, cît prevedeau documentațiile tehnologice.— Nu am făcut nimic deosebit. Am planificat, dacă putem spune așa, foarte 'fctae. amănunt cu amănunt, operație cu operație. demontarea, transportul și montarea fiecărui subansamblu, a fiecărei piese. Am văzut, că timpul poate fi scurtat Așa s-a și petrecut cînd am trecut la acțiune. Am mai avut însă un aliat : perfecta disciplină a oamenilor din brigadă.— Cum obțineți această disciplină ?— Avem un principiu : ca să pretinzi unui om să fie disciplinat, trebuie să-i dai sarcini precise, așa, ca să-și reprezinte cit mai concret răspunderea ce îi revine. Așa că, la noi, fiecare are atribuțiile și răspunderile lui concrete.Iată redate „în mic", la nivelul unei brigăzi, marile probleme și experiența soluționării lor într-o mină în care tehnica modernă a pătruns puternic.Acționînd cu înaltă răspundere muncitorească, punînd un accent deosebit pe modernizarea permanentă a activității lor, minerii de la Paroșeni, alături de toți oamenii muncii din Valea Jiului, își aduc contribuția la creșterea producției de cărbune, la traducerea în viață a hotărîrilor Congresului al XI-lea al partidului.
MLhai CARANF1L 
Corneliu CĂRLAN

Au îndeplinit planul pe trei ani
JUDEȚUL SATU MARE

(Continuare în pag. a IlI-a)

în Editura politică a apărut volumul

Vizita de stat a președintelui 
Nicolae Ceaușescu în Regatul Unit 

al Marii Britanii și Irlandei de Nord 
— 13—16 iunie 1978 —

Ritm înalt de creștere 
a producțieiOamenii muncii din județul Satu Mare, români, maghiari, germani și de alte naționalități, au anunțat îndeplinirea, in cursul zilei de 1 noiembrie, a sarcinilor planului producției industriale pe primii trei ani ai actualului cincinal. Astfel, pînă la finele acestui an se va putea realiza o producție suplimentară de 2,1 miliarde lei, ceea ce depășește angajamentul asumat de județul Satu Mare pentru întregul cincinal. Realizînd sarcinile de plan pe trei ani cu 60 de zile mai devreme, industria județului a ajuns, de pe acum, la un potențial productiv de 11,6 miliarde lei pe an, datorită unui ritm mediu de creștere de 15,8 la sută, depășind atit nivelul pe țară, cît și prevederile planului în profil teritorial. In aceeași perioadă s-a asigurat înnoirea sau modernizarea produselor fabricate în proporție de 78 la sută față de

sarcina de plan pe întregul cincinal actual.In telegrama adresată C.C. al P.C.R., tovarășului Nicolae Ceaușescu, de Comitetul județean Satu Mare al P.C.R., se arată : Realizările obținute, precum și mobilizarea plenară a tuturor energiilor în vederea sporirii contribuției județului la înfăptuirea planului cincinal, a programului suplimentar de dezvoltare economico-socială a țării în perioada 1976—1980, sînt o expresie a adeziunii fierbinți față de politica internă și externă a partidului și statului, a hotărîrii de a acționa neabătut în deplină unitate, după înaltul dumneavoastră exemplu de dăruire patriotică, revoluționară, pentru a aduce întreaga noastră contribuție la făurirea societății socialiste multilateral dezvoltate și a comunismului în patria noastră.
La baza realizărilor— 

sporirea 
productivității munciiColectivele de muncă din trei mari unități industriale din județul Ba

cău — întreprinderea de utilaj chimic Borzești, întreprinderea de confecții Bacău și întreprinderea forestieră de exploatare și transport — au raportat îndeplinirea cu două luni de zile mai devreme a sarcinilor de plan prevăzute pentru primii trei ani ai actualului cincinal. Este o urmare firească a preocupărilor muncitorilor și specialiștilor de aici pentru tot mal buna organizare a muncii, utilizarea cu randament sporit a capacităților de care dispun, sporirea continuă a productivității muncii, asimilarea de noi produse. Un exemplu este grăitor : numai colectivul întreprinderii de confecții a trimis în acest răstimp magazinelor din țară și beneficiarilor de peste hotare confecții în aproape 2 000 de modele noi. Perioada cîștigată dă posibilitate colectivelor de muncă din unitățile respective să realizeze pînă la finele anului o producție suplimentară în valoare de circa 500 milioane lei. (Gh. Baltă).



PAGINA 2 SCÂNTEIA - joi 2 noiembrie 1978

I FAPTUL!
! DIVERS!
! Arheologică

IO veste primită de la profe
sorul G. Coman de la Muzeul 
județean Vaslui : la Drăgești 

Iau fost descoperite importante 
urme de așezări umane datină 
din secolul XIII i.e.n. De ase- 

I menea, rețin atenția numeroasele
mărturii din perioada dacică : 
vase lucrate cu mina și la roa
tă, amfore, seceri și pin- 

Iteni din fier, cuțite, obiecte de 
podoabă (intre care și un fru
mos medalion de argint). De 

I asemenea, a fost scos la ivea
lă un tipar din piatră pentru 
turnat podoabe. Acestea se con
stituie in tot atitea dovezi care 

I atestă prezența geto-dacilor pe
aceste locuri și in perioada or
ganizării statului centralizat din 

| timpul lui Burebista.

, Pasiune
Gospodăria inginerului Ion 

Apopei de pe strada Magnoliei 
Idin Satu Mare se constituie in

tr-o oglindă a pasiunii acestuia 
pentru ameliorarea unor soiuri 

Ide cereale și pomi fructiferi. El 
a realizat, intre altele, un hibrid 
de porumb cu înfățișare ciuda
tă : același știulete are atit 

I boabe galbene, cit și boabe ne
gre. Hibridul a fost obținut 
prin încrucișarea unui minuscul 

Isoi de porumb cu boabe de cu
loare neagră și cu știuletele 
mare cit degetul... mic de la 
mină, cu soiuri de porumb mol- 

I dovenești. Hibridul produce 
I cite 4—5 știuleți pe o tulpină 

și are o perioadă scurtă de ve- 
Igetație. Se așteaptă ca viitoa

rele recolte să aducă și mai 
mulți știuleți de pe fiecare tul
pină. S-auzim de bine !

! Unde puneți 
cheile

I 
I
I
I
I 
I
I
I
I
I
I 
I
I
I 
I
I
I

SCRISORI ALE OAMENILOR MIVII
ADRESATE CONDUCERII PARTIDULUI

analizate și soluționate în concordanță cu legile țării, 
cu principiile eticii și echității socialiste, în spiritul grijii față de om
Cu responsabilitate muncitorească 

pentru bunul mers al producției
Magazinul universal „Cozla” din Rîmnlcu-Vîlcea

| mașinii?

I Un elev de la un liceu din 
Ploiești și-a invitat cițiva co
legi acasă, la o petrecere. Ți- 
nind cu tot dinadinsul să fie o

I gazdă cit mai amabilă cu pu
tință, el le-a promis musafiri
lor că, la plecare, ii va duce a- 

Icasi cu autoturismul tatălui
său. A venit ora plecării și s-a 
ținut de cuvint. Cum știa unde 
sînt cheile mașinii, le-a luat și 

Ile-a dat unui alt coleg care se 
lăudase că știe să conducă de 
mama focului. Acesta s-a așezat 

Ila volan, a pornit mașina, dar 
in scurt timp a accidentat un 
pieton. Colegul, care făcuse 
pe atotștiutorul, nu avea per- 
mis de conducive.

...Și pentru că veni vorba,: 
dumneavoastră, care aveți co- 

Ipii mărișori, unde vă lisați 
cheile mașinii ?
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Ospătari în 
extra-sezon

Marian Gavrilă și Emilian 
Ciuiu aveau meserii frumoase: 
unul era sudor, celălalt lăcă
tuș. Spre primăvară, in toiul 
pregătirilor pentru sezonul esti
val, cei doi s-au gindit să-și „a- 
ranjeze" și ei un sejur pe lito
ral. Și unde nu zici că și-au pă
răsit meseriile și locurile de 
muncă, angajindu-se... ospătari. 
După încheierea sezonului au 
pornit cu banii ciștigați să se 
„distreze". Au ajuns și la Ga
lați, la o familie pe care au cu
noscut-o la mare. Foștii ospă
tari au fost primiți omenește 
și... ospătați cu de toate. Drept 
răsplată, la plecare, cei doi au 
inșfăcat din casa gazdei toate 
obiectele mai acătării căzute 
sub mină, in valoare de 13 000 
lei, după care au vrut să dea 
bir cu fugiții. N-au mai apucat. 
Se află in plin „sezon" de an
chetă.
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„Dragi tovarăși, prin intermediul mijloacelor de informare in masă, in limita timpului disponibil, aflu anumite lucruri si probleme, fiecare cu efectul său asupra rnea“ — iși începea scrisoarea tovarășul Vălean Popa, secretar al biroului organizației de bază și maistru principal la sectorul laminoare al Combinatului siderurgic Hunedoara, adresată conducerii partidului. In continuare, el solicita să fie primit în audiență de un tovarăș din conducerea partidului, cerere satisfăcută după sosirea scrisorii la C.C. al P.C.R. Ce dorea inimosul comunist să discute 7Manifestlnd o preocupare deosebită pentru rezolvarea corespunzătoare a sarcinilor de producție, el a ridicat unele probleme cu privire la necesitatea fabricării in țară a unor utilaje care in prezent se importă. De asemenea, a solicitat urgentarea înființării de întreprinderi specializate in executarea reparațiilor la utilaje și agregate mari în domeniul laminării.Pentru analizarea problemelor semnalate în scrisoare și cu prilejul audienței, s-a format o comisie din specialiști de la Ministerul Industriei Metalurgice și Ministerul Industriei Construcțiilor de Mașini, care a constatat următoarele : 1.Dezvoltarea economiei naționale a impus crearea unei capacități pentru producția de micromotoare electrice, la care tehnologia de fabricație diferă de cea specifică motoarelor obișnuite. In prezent, întreaga producție de micromotoare este absorbită de necesitățile economiei și de export. Este apreciată calitatea corespunzătoare a acestora. 2. Motoarele pentru acționarea rolelor de la laminoare au caracteristici diferite, în funcție de greutatea, tipul și temperatura laminatului pe care îl transportă. Sint 241 tipovariante de motoare, care au fost incluse în

p'rogramul de asimilare al întreprinderilor din M.I.C.M., cu eșalonare pină în 1985. Unele au și fost realizate, altele vor fi asimilate în 1979. Este, de asemenea, în curs de aprobare, documentația pentru dezvoltarea unei Întreprinderi de mașini electrice, unde este prevăzută și producția de motoare cu curent continuu pentru metalurgie. 3. S-au construit 4 tipuri de electromagneți utilizabili în metalurgie, care se vor omologa în trimestrul IV a.c. Urmează ca în 1979 M.I.M. șl M.I.C.M. să organizeze producția acestora la unele Întreprinderi. 4. In legătură cu rotorul motorului ce acționează caja principală a laminorului de 800 mm, care este vechi, s-au propus trei variante, urmînd ca M.I.M. și M.I.C.M. să aleagă soluția cea mai eficientă. 5. în vederea asigurării periilor colectoare pentru motoarele electrice, la Institutul de cercetări și proiectări electrotehnice s-a înființat un compartiment care efectuează cercetări pentru asimilarea unor tipodimensiuni, după care se vor preda documentațiile de fabricație întreprinderii de mașini electrice București. Aici s-a creat o secție specială unde s-au fabricat perii pentru unele întreprinderi din metalurgie, ur» mind ca acțiunea de asimilare să fie extinsă și pentru alte unități din cadrul M.I.M. în perspectivă este prevăzută înființarea unei unități specializate in fabricarea de perii pentru mașini electrici?. 6. In privința reparării motoarelor mari din metalurgie, M.I.M. a luat măsura de punere în funcțiune, în anul 1979, la Galați, a unei hale dotate cu utilajele necesare, unde vor fi reparate motoarele și transformatoarele mari de la combinatul siderurgic din localitate și de la alte întreprinderi. Urmează să se analizeze în continuare necesitatea construirii șl a altor capacități de a- cest fel.

vederilor statutului P.C.R.. ale instrucțiunilor cu privire la aplicarea măsurilor disciplinare, cit și ale unor legi. Bunăoară, un fapt edificator s-a petrecut la organizația de bază P.C.R. nr. 8, cînd a fost discutat în adunarea generală referatul privind activitatea prof. Hie Liță, in scopul ridicării sancțiunii „vot de blam cu a- vertisment", aplicată de organizație în 1977. In mod nejustificat, se apreciază în referatul de cercetare, secretarul comitetului de partid nu s-a ocupat de pregătirea temeinică a adunării generale. Astfel, convocarea membrilor de partid s-a făcut cu 4—5 ore înaintea tinerii adunării generale, referatul privind activitatea celui ce urma să fie discutat s-a întocmit superficial, cu o jumătate de oră înainte de adunarea generală, fără să ti fost discutat și aprobat de birou, încălcîndu-se în acest fel principiul muncii și conducerii colective. în adunare, profesorul Ilie Liță, în loc să adopte o poziție principială, a interzis unei membre de partid, Aneta Florescu, să discute despre el. Secretarul comitetului de partid avea datoria' să intervină pentru a-1 pune la punct pe cel ce încălca, de fapt, un principiu esențial, potrivit căruia fiecare membru de partid are dreptul să-și spună părerea asupra problemelor supuse analizei. în loc de aceasta, el i-a dat dreptate celui ce încălca disciplina de partid. Mai mult, D. Florea nu a informat biroul comitetului comunal de partid despre cele întîmplate și, în mod superficial, a confirmat hotărîrea adunării generale de ridicare a sancțiunii de

partid. Totodată, el a admis să se modifice procesul verbal al adunării generale prin care se consemna, în mod nereal, că lui I. Liță 1 s-ar fi ridicat și altă sancțiune, vot de blam, pe care o primise cu mulți ani în urmă.S-a mai stabilit că Dan Florea nu aplică, în activitatea pe care o desfășoară, principiul muncii și conducerii colective, iar în relațiile sale de muncă cu cetățenii are o comportare dură. îi amenință și le adresează cuvinte jignitoare. A manifestat lipsă de răspundere în munca cu cadrele, promovînd în funcții oameni fără experiență, iar pe alții, cu vechime și cunoștințe profesionale acumulate în decursul anilor, a căutat să-i înlăture. Pentru toate acestea, plenara comitetului comunal de partid, care a avut loc de curînd, l-a sancționat și criticat aspru. Au fost, de asemenea, sancționați tovarășii Marin Dumitra, secretar al biroului organizației de bază nr. 8 Orlești, Constantin Saraolu și Nicolae Vladu, membri ai biroului organizației de bază. Dumitru Tănase, secretar adjunct al comitetului comunal de partid, pentru că a falsificat procesul verbal al adunării generale privind ridicarea sancțiunii lui I. Liță.Plenara comitetului comunal de partid a recomandat biroului organizației de bază nr. 8 Orlești să fie rediscutată cererea de ridicare a sancțiunii lui I. Liță, cu propunerea de a se menține sancțiunea vot de blam cu avertisment, pentru că acesta încalcă încă unele prevederi ale statutului.

COMERȚUL - MAI APROAPE
DE CER’lNȚELE PUBLICULUIIn primii doi ani ai cincinalului actual, rețeaua comercială de la orașe și sate a crescut cu 13 500 de unități, iar suprafața acestora — cu a- proape 2.5 milioane mp. Magazinele și unitățile de alimentație publică nou construite au fost amplasate cu prioritate la parterul blocurilor de locuințe, creîndu-se astfel artere comerciale cum sînt cele de pe Calea Dorobanților, șoselele Colentina și Pantelimon din București. In mediul rural, unitățile comerciale nou construite, cele de servicii publice au fost amplasate de cooperație în perimetrul centrelor civice. Un loc important în cadrul programului de dezvoltare și modernizare a rețelei comerciale l-a ocupat construcția de

magazine universale în orașe și comune. Din 1971 și pină a- cum au fost date în folosință 37 magazine universale la București, Pitești, Iași, Brașov, Suceava, Buzău, Miercurea Ciuc, Craiova, Tîrgoviște, Tg. Mureș, in comunele Budești-Il- fov, Movila Miresii-Brăila, Piatra- Teleorman, Șomcuta Mare-Maramu- reș ș.a. Realizarea acestor unități comerciale, cu o mare capacitate de desfacere, modern echipate, în cadrul cărora se practică forme noi de prezentare și vinzare a mărfurilor, au produs importante schimbări calitative în structura rețelei comerciale : magazinele universale au devenit etaloane pentru întregul sistem comercial.
/? 'p' - • |

NOTE CETĂ fENEȘIrl <
Autoservire... cu numele

Discipline de purtid — respectată 

cu strictețe!

Mai multe scrisori adresate conducerii partidului sesizau că secretarul comitetului de partid și primarul comunei Orlești-VUcea încalcă prevederile statutului P.C.R., democrația internă de partid, abuzează de funcție, persecută și a- menință pe cei care încearcă să-l critice. în scrisori se mai relata că

Dan Florea, în calitate de primar, săvîrșește abuzuri și ilegalități.Cercetările efectuate de activiști cu munci de răspundere de la Comitetul județean de partid Vilcea au scos în evidență temeinicia afirmațiilor. Pe lîngă rezultatele obținute în activitatea sa, el a comis unele abateri și încălcări ale pre

Cerințu tinerilor^ din Țulmuciu 

u fost îndeplinită

„Ca muncitori la întreprinderile din Tălmaciu și împrejurimi — se afirma intr-o scrisoare adresată C.C. al P.C.R., semnată de mai multe persoane cu domiciliul și locul de muncă în această localitate, — ne-am înscris la liceul seral și am urmat primele zece clase, dorind să ne ridicăm nivelul de cultură și de cunoștințe profesionale ; dorim aceasta ți pentru că, asemeni mul-* tor milioane de cetățeni ai țării — îndeosebi tineri — beneficiem de toate condițiile create de partidul și statul nostru. Școala ne-a comunicat insă că nu vom mai putea urma cursurile liceului seral pînă la absolvire deoarece, începînd cu noul an școlar 1978/1979, la liceul seral de la Tălmaciu se desființează treapta a doua. In această situație, nu vom putea avea condiții de deplasare la Sibiu, ținînd seama de obligațiile profesionale și familiale.

Solicităm sprijin pentru a continua studiile la noi în localitate".In răspunsul Ministerului Educației și Invățămîntului se subliniază că scrisoarea a fost soluționată astfel : Comitetul executiv al Consiliului popular al județului Sibiu a dispus ca, începînd cu anul școlar 1978/1979, să funcționeze la școala generală nr. 2 din Tălmaciu două clase a Xl-a — învățămînt seral — în badrul planului de școlarizare aprobat. Clasa cu profilul „mecanică" aparține liceului Industrial din Avrig, iar clasa cu profil „industrie ușoară" — liceului industrial din Cisnădie.Prin măsura luată s-a creat astfel posibilitatea muncitorilor din Tălmaciu să-și poată continua studiile în treapta a II-a de liceu în localitatea în care activează in producție.
Neculal ROȘCA

Pe firmă scrie negru pe alb : „Autoser- virea-Amzei". Intri înăuntru, te îndrepți spre linia de autoservire și, cînd vrei să te... autoservești cu ce ai trebuință, constați că, de fapt, ești servit după metoda „clasică". Adică trebuie să te a- dresezi unui ospătar, să-i explici ce vrei, să-țl spună ce are și ce nu are, după care vei fi servit ca la un restaurant obișnuit.

Uimirea e cu atît mai mare, cu cit linia de autoservire are instalații pentru păstrarea mincărurilor, are casă de marcat la capătul ei. Atunci ce nu are 7 „Nu are — cum ne explică V. Dan, responsabilul — casieriță. Dar nu-i nici o problemă. Oamenii s-au obișnuit să fie serviți și așa"...„Obișnuința" aceasta ii costă însă pe cumpărători mult timp de așteptare, iar pe

I.A.P.L. „Amzei" o costă bani. Atît cei plătiți pentru linia de autoservire, cit și cei pe care i-ar putea încasa prin mai rapida servire a cetățenilor. Nu cumva in această motivare „obiectivă" se ascunde, de fapt, comoditatea responsabilului și a I.A.P.L. „Amzei", de a grăbi aducerea unei casiere ?
C. PRIESCU

Promisiuni neonorateE vremea micilor reparații din gospodării, pentru care sînt necesare cîteva mărfuri de strictă necesitate, ce se vînd, în mod obișnuit. în unitățile comerciale : ipsos, chit, vopsea pentru Zugrăvit, plăci de faianță etc. Am căutat astfel de produse și în magazinele plo- ieștene, dar degeaba. Le-am căutat și în toamna anului trecut, dar tot nu se găseau. Atunci am fost asigurați de directorul comercial de la I.C.R.M. Ploiești, Ion Vlăduțiu, că situația nu se va repeta în 1978. Acum. în loc de răspuns, a dat toată vina pe furnizori. Ne-a

prezentat o listă din care reiese că întreprinderile de lacuri și vopsele din București și Oradea nu au livrat ritmic marfa, conform contractelor, ca și „Romlux" —Tîrgoviște și altele. La ora actuală. I.C.R.M. Ploiești are mărfuri neprimite de la furnizori în valoare de multe milioane de lei. La rîndul său, directorul adjunct al I.C.S.M.I. Ploiești, Toma Păun, dă vina tot pe furnizori. Dar unul dintre furnizori, cel care nu livrează chitul alb și roșu, se află chiar în... Ploiești. Este vorba de întreprinderea „Progresul", al cărui director adjunct, inginerul

Valeriu Ionescu, ne-a declarat că are chit berechet, numai că nimeni din comerț n-a venit să solicite un plus de marfă.Iată, așadar, că nu întotdeauna lipsa din magazine înseamnă că produsele nu se găsesc la fabricant. S-ar mal putea da șl alte exemple care dovedesc că, uneori, nu se manifestă din partea comerțului suficient e- fort ca marfa să ajungă operativ, ritmic, la cumpărător.
Constantin 
CAPRARU 
corespondentul 
„Scînteii"

j Cu doi „N“ 
j și cu „Y“

Eugenia C. (sau, cum se a- 
I linia, Jenni, cu doi ,,n“) și Ma- 

rioara B. (sau, mai pe scurt, 
Mary, cu y) puteau fi văzute 

Izi de zi, de dimineața pină sea
ra tirziu, in cite un bar de zi 
sau restaurant din Arad. Stă
teau ore în șir pe scaune, de 

I parcă erau lipite de ele. Stă
teau, sporovăiau și cochetau cu 
unul și cu altul, care achitau 

I consumația. Ziceam că „puteau 
fi văzute", intrucit acum localu
rile arădene au rămas fără ele. 
Eugenia — „Jenni" și Marioara — 

I„Mary", prima de 24 și a doua 
de 21 de ani, au fost condamnate 
la închisoare contravențională 

. pentru modul de viață parazitar.

Fără
> tîrguială

!Zi de tirg la Craiova. Lume 
multă, îmbulzeală. Printre cei 
prezenți la tirg se aflau și 
I meșteri iscusiți in cioplitul 

lemnului de pe meleagurile 
Sătmarului, Maramureșului, Al- 

Ibei și Sălajului. Profitind de a- 
glomerația din jur și de neaten
ția unor oameni cinstiți, un in
divid le vira mina prin buzu- 

Inare, incercind să-i „ușureze" 
de bani. De la Petru Petrușel 
din comuna Horea (Alba) a luat 

1 400 lei, iar de la Ion Coman din 
comuna Moisei — Maramureș, 
2 400 lei. Cînd să vîre mina și 

Iin buzunarul celui de-al trei
lea, i s-a dat peste mină și a 
fost dat pe mina miliției. Făp-

Itașul este un oarecare Tudor 
Bivolaru, care așteaptă acum 
să vadă ce-o zice legea. Și va

■ zice... fără tîrguială.

Rubricâ realizata de
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Prestări de servicii la sateîn așezările rurale din întreaga țară, cooperația de consum are peste 22 000 de unități prestatoare de servicii pentru populație. Alături de croitorii, cizmării, tîmplării și co- jocării, în ultimii ani au fost înființate numeroase ateliere pentru reparat aparate de radio și televizoare, precum și pentru repararea obiectelor de folosință îndelungată.Urmare firească a creșterii nivelului de trai al oamenilor muncii de la sate, au sporit și cerințele acestora fată de organizarea și di-

versificarea serviciilor publice. Organizațiile cooperației de consum din toate județele țării se preocupă acum de înființarea de noi u- nități, de creșterea calității serviciilor prestate, potrivit condițiilor concrete și posibilităților de valorificare a resurselor existente în fiecare comună, cerințelor reale ale cetățenilor.în fotografie : complexul de prestări servicii al cooperației de consum din comuna Ianca, județul Brăila.
Măsuri privind intensificarea colectării 

sticlelor și borcanelor

I 
l_

Petre POPA
cu sprijinul corespondenților
„Scinteii"

__ I

în scopul valorificării ambalajelor existente în gospodăriile cetățenilor au fost luate măsuri privind Intensificarea activității de colectare a sticlelor și borcanelor. Astfel, pe lîngă centrele de achiziții proprii ale Centralei pentru valorificarea ambalajelor — unitatea București, toate magazinele a- limentare și de legume-fructe care desfac produse îmbuteliate preiau de la populație sticle și borcane prin schimb, contra marfă și contra numerar. Totodată, este organizată preluarea ambalajelor din sticlă prin toate școlile din municipiul București ca urmare a acțiunii întreprinse in acest sens de organizațiile U.T.C. și de pionieri. La rindul lor, comisiile de femei din cartierele orașului au organizat colectarea borcanelor și sticlelor, care urmează a fi preluate de Centrala de valorificare a ambalajelor — unitatea București, Pentru ușurarea muncii gospodărești. Centrala de valorificare a ambalajelor — unitatea București achiziționea-

ză pe bază de comandă telefonică sticle și borcane de la domiciliul deținătorilor pentru care se percepe un comision de 10 la sută pentru sticle și 0,10 lei pentru un borcan. Valoarea unei comenzi pentru preluarea ambalajelor de la domiciliu poate fi de minimum 100 Iei. Comanda se va executa în maximum 5 zile de la solicitarea telefonică. Comenzile se primesc zilnic între orele 8—14 la următoarele telefoane : sectorul 1 — 65 30 68 ; sectorul 2 — 12 19 32 ; sectorul 3 — 42 45 90 ; sectorul 4 — 21 33 39 ; sectorul 5 — 23 86 86 ; sectorul 6 — 37 13 65 ; sectorul 7 — 22 24 18 ; sectorul 8 — 65 30 68. La predare, ambalajele trebuie să îndeplinească următoarele condiții de calitate : să aibă stas sau normă internă, să fie curate in interior și exterior, fără mirosuri, neciobite și fără dopuri. Sticlele de ulei, lichior și borcanele se primesc fără etichete. Pentru eventualele sesizări și recla- mații vă puteți adresa la telefonul : 22 2418. (Publicitate).

1. Azi, despre:

După cum se știe, sindicatelor le revin atribuții de maximă însemnătate în organizarea largă a întrecerii socialiste pentru mobilizarea oamenilor muncii la realizarea exemplară a sarcinilor de producție, la traducerea consecventă în viață a politici* sociale a partidului, după cum le revin răspunderi importante și în educarea comunistă a oamenilor muncii. îndeosebi asupra acestor din urmă aspecte ne vom opri in însemnările de față, localizate la organizația de partid din Combinatul de industrializare a lemnului Pipera.Din capul locului, o constatare : colectivul își realizează planul lună de lună la toți indicatorii. Aceste rezultate încorporează eforturile susținute, munca responsabilă a tuturor celor ce lucrează aici și exprimă o atitudine înaintată în îndeplinirea sarcinilor, modelată an de an și prin contribuția sindicatului.
Pe prim plan — atitudi

nea înaintată față de mun- 
CĂ, ~ Urmărind acest obiectiv — ne spune tovarășul Ion Găvruș, secretarul comitetului de partid — insistăm ca toate pîrghiile, toate modalitățile educative de înrîurire a conștiințelor, care stau la îndemîna sindicatului să fie folosite cit mai eficient, să fie concentrate spre principalele țeluri pe care le vizăm de la o perioadă la alta. Ca atare, acordăm a- tenție, în primul rînd, elaborării de către comitetul sindicatului a unor planuri trimestriale in care acțiunile politico-educative ocupă un loc important. Planurile nu sînt rigide. în acest trimestru, de exemplu, în urma unei plenare a comitetului sindicatului în care s-au analizat rezultatele activității cultural-artlstice, s-au a- dăugat noi măsuri privind îmbunătățirea repertoriilor și prezentarea la un nivel mai înalt a programelor celor 11 formații artistice care se pregătesc pentru faza pe sector a Festivalului național „Cîntarea României".Periodic, comitetul de partid analizează felurite laturi ale activității politico-educative a sindicatului. Deoarece în cursul anului trecut s-au constatat rămînerl în urmă in des

SINDICATUL UNEI MARI 
ÎNTREPRINDERIfășurarea studiului la unele din cele 39 cercuri de învățămînt politico-ideologic organizate de sindicat — propagandiștii nu se pregăteau suficient, iar dezbaterile se amînau frecvent — comitetul de partid a alcătuit, dintre membrii săi, un colectiv care a urmărit un timp desfășurarea procesului de însușire a cunoștințelor în fiecare cerc. Concluziile, prezentate într-o ședință a biroului comitetului de partid, s-au materializat într-un șir de măsuri care-și dovedesc eficiența in noul an de studiu, de curînd început.

discuții In fața vitrinelor de calitate".Incetățenirea unei atitudini responsabile față de muncă, a ordinii și disciplinei sînt înțelese ca una din componentele de bază ale conștiinței socialiste. Ca atare, unul din obiectivele urmărite în cadrul între, cerii socialiste 11 constituie realizarea unui coeficient de 94 la sută în utilizarea timpului de lucru. Săptăminal au loc în grupele sindicale discuții cu cei care în- tirzie, absentează nemotivat. își pierd timpul în orele de program, toate

Ordine și disciplină exem
plare — iat^ unu* țelurile majore, pentru înfăptuirea căruia centrul activității politico-educative a fost mutat în grupele sindicale. „Ca activiști politici — ne spune tovarășul Virgil Strătică, președintele comitetului sindicatului și membru al biroului comitetului de partid — pornim de la ideea că scopul activității educative pe care o desfășurăm este unirea eforturilor oamenilor muncii pentru realizarea obiectivelor stabilite de Congresul al Xl-lea și Conferința Națională ale partidului. Firește, acest obiectiv 11 atingem muncind cu oamenii, discutind cu fiecare, ex- plicîndu-le ceea ce urmărim să realizăm, ajutîndu-i să depășească unele dificultăți, să se perfecționeze continuu. Iată de ce principalul nostru cîmp de activitate îl reprezintă cele 79 de grupe sindicale, pe care le orientăm spre antrenarea oamenilor la un efort conștient pentru înfăptuirea sarcinilor de producție. în octombrie, de exemplu, grupele sindicale din sectoarele de montaj și retuș ale secției scaune au insistat mai mult asupra aspectelor de calitate — din pricină că se înregistraseră unele refuzuri — și au adoptat măsuri pentru a reintra în normal. Ne Îngrijim, de asemenea, ca in grupe să aibă loc, de cîte ori se impune,

aceste aspecte constituind și tema unor emisiuni ale stației de radioamplificare, ale gazetelor de perete și satirice. Rezultatul ? Pe 9 luni a fost atins coeficientul la care colectivul s-a angajat. în acest context, se poate aminti că organizațiile de bază, exer- citindu-și îndrumarea și controlul, pun sistematic în discuție modul cum iși îndeplinesc sarcinile comuniștii din conducerea grupelor sindicale.Un alt obiectiv care se află mereu în centrul atenției îl constituie 
lărgirea orizontului po

litic, tehnic și cultural,ridl_ carea nivelului calificării și pregătirii oamenilor muncit în acest scop, propaganda în domeniul calificării are un rol principal în crearea unei atmosfere propice însușirii de noi și noi cunoștințe de către membrii colectivului. La cele șapte gazete de perete din secții există „colțuri ale calificării" și, ceea ce este mai important, se acordă consultații individuale celor care doresc să se înscrie la cursurile din întreprindere, în ideea de a-i ajuta să-și aleagă domeniul în care își perfecționează calificarea potrivit cerințelor locului de muncă și aptitudinilor personale. Păcat însă că această propagandă nu are în atenție și popularizarea rezultatelor obținute de oameni în însușirea noilor cunoștințe, Iar ulterior, în Îndeplinirea sarcinilor

de producție. în acest cadru se înscriu și preocupările vizînd informarea tehnică operativă (domeniu in care sînt incă destule rămîneri în urmă), antrenarea la creația tehnico-științi- fică a cit mai multor muncitori. Un instrument eficient în acest sens este de așteptat să devină „laboratorul propagandei creației tehnico-științi- fice de masă" — aflat în prezent in organizare.Un rol de o deosebită însemnătate revine consiliului culturii și educației socialiste din combinat, unul dintre organismele obștești ale comitetului sindicatului. Acesta se ocupă, în principal, de buna funcționare a clubului și dezvoltarea mișcării artistice de amatori. Se acționează în două direcții : 1) organizarea temeinică a acțiunilor, asigurarea ritmicității și diversificării lor, pentru ca acestea să capteze interesul unor categorii cît mai largi și 2) antrenarea membrilor colectivului nu numai ca spectatori, ci și în activitatea creatoare propriu-zisă pe terenul atît de fertil al Festivalului național „Cîntarea României". Simpla enunțare a unora dintre manifestările organizate este suficientă pentru a ilustra efortul întreprins pentru cîști- garea spectatorilor : seri distractive pentru tineret, cu program și felurite concursuri, în fiecare sîmbătă și duminică ; întilniri bilunare ale membrilor cenaclului literar „Albatros" din combinat cu tovarășii lor de muncă ; spectacole de muzică și poezie, in cadrul cărora participant!! răspund și la teste de cunoștințe generale (istorie, evenimente politice, literatură, plastică, film) și cîte altele. Organizate cu pasiune, cu răspundere comunistă, aceste acțiuni au adus pe scenă, în rîndul artiștilor, mulți dintre spectatori. Așa se explică saltul, in mai puțin de doi ani, de la numai două formații artistice proprii la 11 formații cuprinzînd aproximativ 200 de persoane.Sînt, toate acestea, elemente definitorii ale activității educative desfășurate de sindicat în această mare întreprindere bucureșteană — rod elocvent al îndrumării susținute șl competente exercitate zi de zi de organizația de partid.
Marla BABOIAN
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Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste RomâniaMulțumesc în mod sincer Excelenței Voastre pentru felicitările ce mi le-ați transmis cu prilejul aniversării Zilei naționale a Republicii Austria. La aceste mulțumiri, doresc să adaug urările mele cele mai bune pentru sănătatea și fericirea dumneavoastră personală, pentru un viitor fericit al poporului român.Sînt convins că apropiata mea vizită In Republica Socialistă România va constitui o nouă contribuție la adîncirea relațiilor româno-austriece și la dezvoltarea pașnică in Europa.

Dr. RUDOLF KIRCHSCHLÂGER
Președintele federal al 

Republicii Austria

Sosirea delegației Uniunii Naționale 
Africane Zimbabwe - Z. A. N. U.Miercuri după-amlază a sosit in Capitală o delegație a Uniunii Naționale Africane Zimbabwe — Z.A.N.U., condusă de Robert Mugabe, președinte, care, la invitația C.C. al P.C.R., va face o vizită de prietenie in tara noastră.La sosire, delegația Z.A.N.U. a fost

salutată de tovarășii Virgil Cazacu, membru al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., Va- sile Mușat, secretar al C.C. al P.C.R., Constantin Vasiliu. adjunct de șef de secție la C.C. al P.C.R., de activiști de partid.

La întreprinderea „Granitul" 
-o nouă capacitate: 

Fabrica de panouri 
oferită de U. R. S. S.La întreprinderea bucureșteană de prefabricate din beton „Granitul" a început să producă o nouă capacitate — Fabrica de panouri mari pentru clădiri de locuit, oferită de Uniunea Sovietică în cadrul ajutorului acordat țării noastre pentru lichidarea urmărilor seisrpului din martie 1977.Noua unitate este proiectată pentru o capacitate de panouri mari prefabricate din beton care asigură construcția anuală a circa 2 350 apartamente cu cite una, două și trei camere.La realizarea noului obiectiv au participat, alături de constructorii și montorii români, un grup de specialiști sovietici. (Agerpres)

Cu prilejul apropiatei aniversări 
a Marii Revoluții Socialiste din Octombrie

Conferință de presă la Ambasada

Vizita președinteluiMiercuri dimineața, tovarășul Nicolae Giosan, președintele Marii Adunări Naționale a Republicii Socialiste România, a avut o întrevedere cu Alain Poher, președintele Senatului francez. Au fost relevate bunele relații de prietenie statornicite între România și Franța, subliniindu-se rolul parlamentarilor In dezvoltarea pe mai departe a acestor relații, a colaborării și cooperării dintre țările noastre, dintre popoarele român și francez.
★Președintele Senatului francez, Alain Poher, s-a întîlnit, de asemenea, cu tovarășul Ștefan Andrei, ministrul afacerilor externe. Au fost abordate probleme privind posibilită- ''le de extindere în continuare a jîațiilor româno-franceze pe multiple planuri în interesul ambelor țări și popoare, al cauzei păcii în lume.
★In aceeași zi, președintele Marii Adunări Naționale, Nicolae Giosan, a oferit un dineu in onoarea președintelui Senatului francez, Alain Poher.Au luat parte Virgil Teodorescu, vicepreședinte al M.A.N., loan Ceter- chi, președintele Grupului român al

Senatului francezUniunii Interparlamentare, președintele Consiliului legislativ, Zoe Dumi- trescu-Bușulenga, vicepreședinte al Grupului parlamentar de prietenie România — Franța, Ioan Pop D. Popa, președintele Comisiei pentru sănătate, muncă, asigurări sociale și protecția mediului a M.A.N., Adrian Stoica, adjunct al ministrului industriei chimice,, membru al Comitetului de conducere al Grupului parlamentar de prietenie România-Franța, Corneliu Mănescu, ambasadorul României la Paris, reprezentanți ai M.A.E., deputați in M.A.N., alte persoane oficiale.A participat, de asemenea, Pierre Cerles, ambasadorul Franței la București.în timpul dineului, desfășurat în- tr-o atmosferă cordială, președintele M.A.N. și președintele Senatului francez au roștit toasturi în sănătatea președinților Nicolae Ceaușescu și Valâry Giscard d’Estaing, pentru prosperitatea și fericirea popoarelor român și francez, pentru dezvoltarea continuă a prieteniei și colaborării dintre popoarele, țările și parlamentele noastre. (Agerpres)

CONCURSUL 
„CEA MAI BUNĂ 

BIBLIOTECĂ ȘCOLARĂ"A început etapa republicană a concursului pentru cea mai bună bibliotecă școlară, organizat de Ministerul Educației și învățămintului, în cadrul manifestărilor prilejuite de cea de-a doua ediție a Festivalului național „Cintarea României".Această amplă acțiune, care a debutat anul trecut, urmărește aplicarea metodelor moderne de organizare funcțională a celor peste 10 000 biblioteci existente în școli și licee, corespunzător cerințelor procesului de în- vățămînt și activităților politico-educative în rîndul elevilor, și are ca scop atragerea copiilor și tineretului la lectură. Competiția urmărește, de a- semenea, modalitățile de achiziționare a cărții, în funcție de profilul școlii și de necesitățile instruirii și educării elevilor, extinderea inițiativelor menite să stimuleze citirea unor publicații, organizarea de expoziții, procese literare, prezentări de lucrări noi.

Cu prilejul celei de-a 61-a aniversări a Marii Revoluții Socialiste din Octombrie, ambasadorul Uniunii Sovietice la București, V.I, Drozdenko, a organizat, miercuri, la sediul ambasadei, o conferință de presă, la care au participat membri ai conducerii unor organe centrale de presă, al A- gerpres și Radioteleviziunii, redactori ai ziarelor centrale și ai unor publicații periodice. Au luat parte corespondenți ai presei străine acreditați în țara noastră.Ambasadorul sovietic a făcut o expunere în care a subliniat însemnătatea deosebită a Revoluției din Octombrie, înfăptuită sub conducerea partidului comunist în frunte cu V.I. Lenin, relevînd că acest eveniment de importantă istorică mondială a i- naugurat o nouă epocă în dezvoltarea societății omenești — epoca trecerii de la capitalism la socialism. Vorbitorul a prezentat apoi pe larg succesele obținute de oamenii muncii sovietici. sub conducerea P.C.U.S.. in dezvoltarea economiei, culturii, științei și tehnicii, în creșterea nivelului de trai material și spiritual, munca plină de avint a popoarelor Uniunii

Sovietice )Sovietice pentru transpunerea în viață a hotărîrilor celui de-al XXV- lea Congres al P.C.U.S., pentru edificarea comunismului..In continuare, ambasadorul Uniunii Sovietice s-a referit la politica externă promovată de țara sa pentru consolidarea destinderii, apărarea păcii și securității internaționale, pentru colaborarea pașnică reciproc avantajoasă intre state.Vorbitorul a evocat tradiționalele relații de prietenie și colaborare dintre poporul român și poporul sovietic, dintre P.C.U.S. și P.C.R., dintre România și U.R.S.S., subliniind rolul și importanța hotărîtoare ale întîlni- rilor și convorbirilor dintre tovarășul Leonid Ilici Brejnev și tovarășul Nicolae Ceaușescu, pentru continua întărire și adincire a acestor relații, pentru dezvoltarea colaborării reciproc avantajoase, pe multiple planuri. relevînd că aceasta corespunde intereselor celor două țări, cauzei generale a socialismului și păcii în întreaga lume.în încheiere a fost prezentat un film realizat de studiourile centrale de filme documentare din Moscova.
Adunarea festivă din municipiul Gheorghe Gheorghiu-Dej

încheierea lucrărilor reuniunii internaționale 
„Rolul maselor populare, al mișcărilor pentru pace In
edificarea securității și dezvoltarea colaborării In Europa"Miercuri s-au încheiat la București lucrările reuniunii internaționale „Rolul maselor populare, al mișcărilor pentru pace in edificarea securității și dezvoltarea colaborării în Europa".în cadrul dezbaterilor din ultima zi au luat cuvintul membri ai delegațiilor, organizațiilor naționale șl mișcărilor pentru pace din Olanda, R. F. Germania, România, Elveția, Suedia, Ungaria, Turcia, U.R.S.S., Spania, Danemarca, Bulgaria, Marea Britanie, precum și reprezentanți ai Consiliului Mondial al Păcii.în ultima ședință a fost adoptat Comunicatul reuniunii, care, sinteti- zînd punctele de vedere exprimate de participant!, pune în lumină marile schimbări care se produc în Europa și în întreaga lume, în favoarea forțelor păcii și destinderii, precum și necesitatea intensificării participării maselor populare, a forțelor păcii, la lupta pentru oprirea cursei înarmărilor și pentru promovarea unor noi relații intre state, bazate pe cele zece principii ale Actului final de la Helsinki, privite ca un tot unitar, principii care reprezintă baza dezvoltării destinderii și securității pe continent.Subliniind importanța Actului final de la Helsinki, reuniunea a chemat toate națiunile semnatare să asigure înfăptuirea integrală a tuturor prevederilor acestui document. Totodată, participanțil la reuniune și-au exprimat profunda lor îngrijorare pentru faptul că în Europa se află concentrate forțe puternice militare și armamente, pentru pericolele grave la "■dr«sa păcii provocate de accelerarea’Tei înarmărilor, de perfecționarea Ui. r noi tipuri și sisteme de arme.Comunicatul relevă faptul că par- ticipanții au salutat documentul final al sesiunii speciale a Adunării Generale a O.N.U. consacrată dezarmării, subliniind necesitatea ca toate orga

nizațiile să-și mobilizeze forțele spre a asigura transpunerea în viață a recomandărilor acesteia și a determina măsuri concrete în direcția dezarmării și în primul rînd a dezarmării nucleare.Opinia publică — se arată în comunicat — este chemată să militeze pentru o cit mai largă colaborare în domeniul economic, științific, tehnic, cultural, umanitar, pentru a extinde cooperarea intre națiuni, fără nici o restricție și discriminare.Documentul acordă o atenție deosebită viitoarei reuniuni de la Madrid din 1980, relevind necesitatea intensificării eforturilor pentru o bună pregătire a acesteia, pentru desfășurarea ei într-un spirit constructiv, acordîndu-se atenție adoptării unor măsuri efective de dezarmare de natură să asigure noi progrese în procesul edificării unei securități și destinderi durabile pe continent. în acest scop se adresează chemarea către guvernele, organizațiile naționale și internaționale, către personalitățile vieții publice de a iniția, încuraja și promova acțiuni pe plan național și internațional pentru o evoluție pozitivă pe calea procesului destinderii, securității și cooperării in Europa. Participanții au subliniat necesitatea de a se organiza diferite reuniuni menite să stimuleze cooperarea intre state, în spiritul păcii, înțelegerii și prieteniei, considerind, totodată, ca deosebit de important să se acționeze pentru reglementarea problemelor litigioase prin mijloace politice, pașnice, cu participarea tuturor părților interesate, în condiții de egalitate. Se subliniază, de asemenea, necesitatea imperioasă a unirii tuturor eforturilor pentru lichidarea subdezvoltării, instaurarea unei noi ordini economice internaționale, pentru edificarea unei lumi a păcii, securității, dreptății și progresului social.

FESTIVAL TEATRAL 
„ION CREANGĂ"în șirul manifestărilor teatrale, găzduite de diferite orașe ale țării, se înscrie și festivalul „Ion Creangă" al teatrelor de animație, păpuși și marionete, care se va desfășura între 2 și 5 noiembrie, la Bacău. Această trecere în revistă a spectacolelor pentru tineret și copii stă sub semnul basmului, consemnînd in primul rînd realizările în ce privește punerea în scenă a nemuritoarelor creații ale marelui povestitor moldovean. Și-au anunțat participarea Teatrul „Țăndărică", teatrele din Alba Iulia, Bacău, Brașov, Constanța, Galați, Iași, secția maghiară a Teatrului din Oradea, secția germană a Teatrului din Sibiu, secția maghiară a Teatrului din Tirgu Mureș. In afara ■ spectacolelor, programul manifestării cuprinde și dezbateri pe marginea acestora, privind prezentarea scenică a basmului și alte probleme legate de activitatea teatrelor de animație, păpuși și ma- • rionete, Ia care vor participa dramaturgi, alți oameni de specialitate, precum și numeroși invitați.

La casa de cultură a sindicatelor din municipiul Gheorghe Gheorghiu- Dej a avut loc, miercuri, o adunare festivă consacrată celei de-a 61-a aniversări a Marii Revoluții Socialiste din Octombrie la care au luat parte reprezentanți ai organelor locale de partid și de stat, numeroși oameni ai muncii de pe platforma industrială Borzești, din unitățile economice și instituțiile orașului de pe Trotuș, specialiști sovietici care lucrează pe platforma industrială din Borzești.Au participat, de asemenea, membri ai Ambasadei U.R.S.S. la București.Adunarea a fost deschisă de Valerian Ghineț, prim-secretar al comitetului municipal de partid, primarul orașului. Au luat cuvîntul Florica Leuștian, secretar al comitetului municipal de partid, și N. N. Fiodorov, consilier al Ambasadei Uniunii Sovietice la București, care au relevat semnificația și importanța actului istoric de la 7 Noiembrie 1917, eveniment crucial in istoria o- menirii, înfățișînd marile realizări obținute de popoarele Uniunii Sovietice in cele peste șase decenii de la înfăptuirea Revoluției din Oc

tombrie, ca urmare a transpunerii în viață a planului leninist de construire a socialismului, vorbitorii au subliniat că în U.R.S.S. se înfăptuiește practic trecerea treptată la comunism.în cuvîntul lor, vorbitorii au evidențiat, de asemenea, realizările do- bindite de poporul român în construcția societății socialiste multilateral dezvoltate. Evocind relațiile de prietenie, colaborare și solidaritate internațională dintre poporul român și popoarele Uniunii Sovietice, dintre partidele, guvernele și statele noastre, ei au subliniat însemnătatea deosebită a întîlnirilor dintre tovarășii Nicolae Ceaușescu și Leonid Ilici Brejnev pentru dezvoltarea continuu ascendentă, pe multiple planuri, a raporturilor frățești dintre partidele, țările și popoarele noastre, puse in slujba cauzei generale a socialismului, progresului și păcii în lume.în încheierea adunării a fost prezentat un film de scurt metraj realizat de studiourile sovietice și a fost vernisată o fotoexpoziție înfățișînd aspecte din activitatea artistică a Teatrului Mare din Moscova, care împlinește în aceste zile 100 de ani de existență.
Decada cărții sovietice

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 3, 

4 și 5 noiembrie, fn țară : Vreme în 
curs de răcire ușoară. Cerul va £1 
temporar noros. Vor cădea ploi și bur
nițe slabe în nordul și estul țării. Pre
cipitațiile vor fi izolate și sub formă 
de lapoviță și ninsoare. Vînt moderat 
cu intensificări în zona de munte. Tem
peraturile minime vor fi cuprinse în
tre minus 4 și plus. 6 grade, iar maxi
mele între 2 și 12 grade, local mai 
ridicate. în zona de munte va ninge. 
Local brumă. în București î Vreme in 
răcire ușoară. Cerul vă fi temporar 
noros, favorabil ploii și burniței slabe. 
Vint moderat. Temperatura in scădere 
ușoară.

„Decada cărții sovietice", manifestare dedicată celei de-a 61 aniversări a Marii Revoluții Socialiste din Octombrie, a fost inaugurată miercuri la librăria „Dacia" din Capitală. Expoziția de carte organizată cu acest prilej cuprinde reprezentative lucrări social-politice, științifice, beletristice, de artă, pentru copii și tineret editate in U.R.S.S. Numeroase lucrări apărute în țara noastră pun în ■ evidentă preocuparea editurilor românești de a face cunoscute prin traduceri o serie de valori ale științei, literaturii și artei sovietice. Un loc central în expoziție ocupă „Operele complete" ale lui V.I. Lenin publicate de Editura politică din București in 55 de volume. Sînt expuse, de asemenea, ediții apărute în U.R.S.S. din operele lui Marx și Engels. Rețin atenția o serie de lucrări științifice și beletristice editate în limba română și in limbile naționalităților conlocuitoare din țara noastră reprezentînd creații de prestigiu ale oamenilor de știință sovie

tici. ale scriitorilor contemporani din U.R.S.S., precum și ale clasicilor ruși. Printre exponate figurează lucrări de filozofie, economie și lingvistică, traduceri în limba rusă din literatura română clasică și contemporană, precum și cărți pentru copii apărute în coeditare.în alocuțiunile rostite cu acest prilej, Vasile Nicolescu, director in Consiliul Culturii și Educației Socialiste. și V.S. Gusak, consilier al Ambasadei Uniunii Sovietice la București, au arătat că expoziția de carte din București, ca și cele deschise la Cluj-Napoca și Tulcea se înscriu in cadrul larg al relațiilor de colaborare dintre popoarele român și sovietic.La festivitate a participat Ion Gă- leteanu, secretar de stat la Consiliul Culturii și Educației Socialiste, reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Externe, alți oameni de artă și cultură, un numeros public.A fost de față Vasili Ivanovicl Drozdenko, ambasadorul Uniunii Sovietice la București.

ACTUALITĂȚI
DIN ȚĂRILE SOCIALISTE

R. P. POLONĂ

Modernizări in industria minierăBaza energetică și de combustibili a Poloniei a crescut an de an datorită descoperirii de noi rezerve de cărbune, precum și trecerii pe scară largă la valorificarea lor. în comparație cu anul 1954, de pildă, rezervele de cărbune au sporit de 11 ori, iar cele de lignit — de 20 de ori. Printre noile zăcăminte depistate se evidențiază cele din bazinul Lublin, evaluate la 1,5 miliarde tone. în total, potrivit calculelor geologilor, Polonia dispune de o rezervă de 57 miliarde tone de cărbune.Extracția de combustibil solid a crescut de la peste 100 milioane tone în I960 la 192 milioane tone în acest an, urmînd ca în 1980 să ajungă la 207 mi

lioane tone, iar cinci ani mai tîrziu la 240 milioane tone. Pentru realizarea acestor sporuri de producție s-a trecut la înfăptuirea unui amplu program de modernizare a principalelor mine carbonifere, asigurîndu-se reconstrucția și dotarea lor cu utilaje noi, moderne, de mare productivitate și aplicarea unor tehnologii avansate de extracție. în acest an se desfășoară lucrări de extindere și reconstrucție a 25 de mine din principalele bazine carbonifere ale Poloniei, acțiune ce va fi continuată și în viitor. Paralel, sint puse în valoare mine noi, din care șase numai în acest cincinal.în apropierea orașului Rogowec se desfă

șoară lucrările de construcție a unei cariere de lignit și a centralei electrice „Belha- tuw-l“, cu capacitatea de 4 320 mii kW. A- cesta este cej mai mare șantier energetic polonez. Pentru a se ajunge la cărbune, excavatoarele trebuie să disloce un strat de pămînt de 100—140 m grosime și să deplaseze 155 milioane metri cubi de rocă sterilă, în anul 1980 se prevede ca producția de lignit de aici să ajungă la 40 milioane tone pe an. în același an va începe să producă și centrala electrică. Cînd vă ’atinge capacitatea proiectată, ea va produce anual a- proape un sfert din cantitatea de energie furnizată de toate centralele electrice ale tării in anul 1977.
R. D. GERMANĂ

Excavator multifunctional

Printre realizările recente ale muncitorilor și inginerilor din R.D. Germană 
se numără șl excavatorul multifuncțional (în fotografie), realizat la cu
noscuta întreprindere „Zemag" din Zeitz. Acest nou tip de excavator 
poate fi folosit atît pe șantierele de construcții, cît și în minele de la 

suprafață

R. P. BULGARIA

Extinderea plantațiilor de bumbacîntinse suprafețe din cimpia bulgară a Tra- ciei sînt cultivate cu bumbac. în unele complexe agroindustriale această cultură ocupă 7—18 la sută din terenurile arabile, dar asigură 25—60 la sută din venituri.Plantațiile de bumbac acoperă în prezent o arie de 26 000 hectare, în condițiile în care randamentul mediu a crescut în ultimul cincinal (1971—— 1975) de 1,5 ori, comparativ cu perioada 1961—1965.Institutul bumbacului din orașul Tirpan a adus o importantă contribuție la dezvoltarea producției de

bumbac a Bulgariei. Pentru a evita dispersarea semințelor, specialiștii . institutului au creat un sistem de însămînțare cu ajutorul semănătorilor pneumatice. Ei au creat, de asemenea, erbicide, grație cărora bumbacul este plivit o singură dată, în loc de 3—4 ori. Tot ei sînt autorii unei tehnologii de cultură industrială a bumbacului, practicată deja pe 2/3 din suprafețe. Selecționerii aceluiași institut au creat șase noi varietăți de bumbac. „Tir- pan-433“ este varietatea cu cea mai mare perspectivă, deoarece asigură cea mai bună

recoltă în oondițfile Bulgariei, și anume, 4 000 tone bumbac crud la hectar.O preocupare actuală o constituie valorificarea din plin a „aurului alb". în afară de fire, din această cultură se obțin în fiecare an 4 milioane litri de ulei, 15 000 tone de turte pentru hrana animalelor, precum și alte materii prime destinate diferitelor activități industriale. Printr-o tratare optimă a terenurilor cu îngrășăminte, precum și prin extinderea irigațiilor, cultivatorii de bumbac bulgari speră să-și ■ îmbunătățească propriile recorduri. (Gabriela Bondoc).
• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

FOTBAL: Ieri, în cupele europene

Politehnica Timișoara și F.C. Argeș 
nu s-au calificat în optimile de finală

Ieri s-a deschis la București

Expoziție-concurs 
de artă culinarăPornind de la necesitatea perfecționării profesionale a cofetarilor și bucătarilor din unitățile de alimentație publică, Oficiul județean de turism Prahova a organizat la Sinaia un concurs teoretic și practic de artă culinară, la care au participat circa 100 de cofetari și bucătari tineri. Expoziția din holul hotelului „Sinaia", unde s-au prezentat preparate culinare, de cofetărie, patiserie și panificație, a dovedit strădania și priceperea participanților la concurs. S-a remarcat preocuparea pentru introducerea în alimentația publică a unui număr mai mare de mincăruri din legume. Cea mai mare parte din produsele prezentate vor face parte din meniurile restaurantelor din Ploiești și din stațiunile Cheia, Breaza. Slănic. (Publicitate).

De la ADAS* La tragerea’ de amortizare a asigurărilor de viață pentru luna octombrie 1978 au ieșit următoarele opt combinații de litere :1. D.D.Y. ; 2. O.F.R. ; 3. P.P.K. ; 4. L.X.X. ; 5. Y.P.U. ; 6. N.R.O. ; 7. C.S.J. ; 8. M.N.H.Toți asigurații cărora le-au ieșit una sau mai multe din aceste combinații de litere înscrise in polițele lor urmează să se adreseze unităților ADAS pentru a li se stabili drepturile cuvenite.Pentru a participa și la următoarele trageri lunare de amortizare este necesar ca asigurații să achite primele de asigurare la termenele stabilite.
PRONOEXPRESNUMERELE EXTRASE LA TRAGEREA DIN 1 NOIEMBRIE 1978Extragerea I : 6 45 20 25 37 13 Extragerea a Il-a: 5 21 15 2 28 34

Pe stadionul „1 Mal" din Timișoara s-a disputat miercuri meciul retur dintre echipa locală Politehnica și formația HOnved Budapesta, contind pentru turul al II-lea al „Cupei U.E.F.A.". Fotbaliștii români au obținut victoria cu scorul de 2—0 (0—0), prin golurile înscrise de Roșea (min 51) și Păltinișan (min 90).învingătoare cu scorul de 4—0 in primul joc, desfășurat cu două săp- tămini în urmă la Budapesta, echipa Honved s-a calificat pentru optimile de finală ale competiției.Ieri, la Valencia s-a jucat partida retur dintre echipele F.C. Argeș și F.C. Valencia (in tur, la Pitești, scor 2—1). Formația locală a învins cu 5—2 (2—0) prin golurile marcate de Kempes (2), Bonhof, Saura și Solso- na. Pentru piteșteni au înscris Toma și Iovănescu. Astfel, F.C. Valencia s-a calificat în optimile de finală ale „Cupei U.E.F.A.".
★Alte rezultate : „Cupa campionilor europeni" : Wisla Cracovia — Brno 1—1 ; Dynamo Dresda — Dublin 6—0; F.C. Koln — Lokomotiv Sofia 4—0.

„Cupa cupelor" : Shamrock Rovers — Banik Ostrava 1—3 ; Ferenc- varos Budapesta — F.C. Magdeburg 2—1.„Cupa U.E.F.A." : Dukla Praga — Everton 1—0 ; A.C. Milan — Levski Spartak Sofia 3—0 ; Stuttgart — Torpedo Moscova 2—0 ; Dinamo Tbilisi— Hertha 1—0 ; Steaua Roșie Belgrad — Sporting Gijon 1—1 ; Borussia Moenchengladbach — Benfica Lisabona 2—6 (după prelungiri).Echipele subliniate s-au calificat in turul următor.

Cursul de perfecționarePotrivit programului de măsuri a- probat în urmă cu cit va timp de plenara Comitetului F.R.F. în vederea imbunătățirii fotbalului, ieri a fost inaugurat cursul de perfecționare a antrenorilor din această disciplină sportivă. Este, de fapt, primul curs din istoria fotbalului nostru organizat pe o durată de 4 luni, pe care — pentru a obține atestarea absolut indispensabilă exercitării profesiei — trebuie să-l urmeze și să-l absolve, intr-o perioadă de circa 2 ani, toți antrenorii divizionari de fotbal din (ara noastră.

a antrenorilor de fotbalCursul, organizat în cadrul I.E.F.S., beneficiază de aportul unui reputat corp didactic și tehnic. Programul cuprinde expuneri, lecții și demonstrații practice — executate după principii științifice și cu mijloace dintre cele mai moderne — care vor fi însoțite de seminarii și încheiate cu colocvii.In această primă serie a cursului de perfecționare participă circa 50 de antrenori — secunzii echipelor de la divizia „A", o serie de antrenori din divizia „B“, cît și un număr de tineri antrenori de la centrele de copii și juniori.

Trofeele sportivității 
pe 1977• La Paris, în prezența lordului Killanin, președintele Comitetului internațional olimpic, a avut loc festivitatea decernării „Trofeelor Fairplay" pe anul 1977. Premiile pentru sportivitate au fost acordate înotătorului american John Naber, cvadruplu campion olimpic la Montreal, fostul campion de ciclism Gustav Kilian (R.F. Germania) — ambilor pentru cariera lor sportivă exemplară — și publicului japonez pentru atitudinea sportivă imparțială la ultima ediție a „Cupei mondiale" la volei.

Campionatele mondiale 
de canotajWELLINGTON 1 (Agerpres). — Pe lacul Karapiro din Noua Zeelandă au început întrecerile campionatelor mondiale de canotaj academic, la care participă peste 600 de sportivi și sportive din 28 de țări. La actuala ediție a competiției,' România participă numai cu echipaje feminine.în prima zi a campionatelor s-au desfășurat serii la toate probele incluse în program. în concursul fe-

minin, echipajele României în probele de 2 vîsle (Olga Homeghi — Sanda Toma) și 4 plus 1 vîsle (Mariana Zaharia, Valeria Răcilă, Sofia Bano- vici, Mariana Catană plus Elena Giurcă) s-au clasat pe locul doi in seriile respective, iar în probele de schif simplu și 4 plus 1 rame sportivele românce s-au situat pe locul patru. Toate echipajele românești vor participa la recalificări.

Olimpiada de șahBUENOS AIRES 1 (Agerpres). — La -Olimpiada de șah de la Buenos Aires, echipa feminină a României a cîștigat în runda a 5-a, cu 2—1, meciul cu reprezentativa Japoniei.în turul IV al competiției masculine. echipa României a pierdut cu 1,5—2,5 în fața formației Indoneziei (Suradiradja — Gheorghiu remiză ; Ardiansyah — Ciocîltea remiză ; Sampouw — Ghițescu 1—0 ; Ki- leng — Ghindă remiză), iar in turul V conduce cu 1—0 (trei partide

întrerupte) în meciul cu echipa R.P. Chineze.Alte rezultate : feminin : Columbia — Porto Rico 3—0 ; Bulgaria — Australia 3—0 ; Spania — Uruguay 3—0 ; U.R.S.S. — Finlanda 2—0 (1) ; Ungaria — Scoția 3—0 ; Iugoslavia — Țara Galilor 2.5—0,5 ; masculin : U.R.S.S. — Anglia 1,5—0,5 (2) ;S.U.A. — Ungaria 2—2 ; Bulgaria — Spania 1,5t-0,5 (2) ; Iugoslavia — Franța 1—1 (2) ; Cuba — Olanda2.5— 0,5 (1) ; Argentina — Columbia1.5— 0,5 (2).
• PREMIUL SIMON 

BOLIVAR. Organizația Națiunilor Unite pentru educație, știință șl cultură (UNESCO) a anunțat amănunte suplimentare în legătură cu instituirea premiului internațional Simon Bolivar, care va recompensa, la fiecare doi ani. una sau mai multe personalități a căror activitate corespunde idealurilor pentru care a luptat marele conducător al mișcării de eliberare de pe continentul latino- american. înalta distincție va încununa contribuțiile de excepție la promovarea cauzei libertății, independenței și demnității popoarelor, la întărirea solidarității în lupta pentru instaurarea unei noi ordini eco

nomice. sociale și culturale internaționale. Premiul, în valoare de 120 000 bolivari (30 000 dolari). va fi decernat pentru prima dată la 24 iulie 1983, cu ocazia aniversării bicentenarului nașterii lui Bolivar. Desemnarea laureatului se va face de către un juriu internațional format dintr-un reprezentant al directorului general al UNESCO, o personalitate numită de guvernul venezuelean ,și alți cinci reprezentanți din diferite regiuni ale lumii, stabiliți de UNESCO.
© UN NOU COTI

DIAN NEW-YORKEZ. Pentru prima oară, după mai mulți ani, peisajul presei new- yorkeze se va îmbogăți cu un

nou cotidian de dimineață de mare tiraj: „Daily Sun". înscriin- du-se ca un episod semnificativ în lupta surdă pentru supremație pe piața new-yorkeză a presei, apariția noului cotidian are loc în împrejurările cînd principalele două ziare din New York — „New York Times" și „Daily News" — nu mai apar de peste 10 săptămîni. datorită unei greve a tipografilor. De această situație caută să profite magnatul unui grup multinațional de presă, australianul Rupert Murdoch (comparat de mulți, datorită rapacității sale, cu Hearst, regele neîncoronat al „presei galbene"), care a reușit să acapareze piața presei londoneze și dorește acum să facă același lucru și la New York, unde stăpînește deja „New

York Post". Murdoch speră că prin scoaterea noului ziar va da o lovitură puternică celor doi concurenți ai săi, ambițiile lui venind să aducă o nouă mărturie asupra moravurilor presei din lumea capitalului.
• BIOGAZ. în perimetrul întreprinderii agricole Mod- lin din apropierea Varșoviei a început construirea primei instalații de producere a gazului biologic de pe teritoriul Poloniei. Materia primă o constituie gunoiul și alte reziduuri agricole. în două conteinere de cîte 30 mc se vor obține zilnic circa

50 mc gaz metan — cantitate ce este apreciată ca fiind suficientă pentru acoperirea nevoilor energetice ale Întreprinderii — de altfel, una dintre cele mai mari unități agricole din această țară.
• CĂLĂTORIE SPRE 

ADÎNCURILE PĂMÎN- 
TULUI. îhtr-o perioadă în care atenția generală este reținută de zborurile spectaculoase ale unor nave din ce in ce mai complexe spre alte planete, o mică armată de

cercetători încearcă să resuscite interesul pentru descifrarea secretelor bătrînei noastre planete. Unde se află comorile sale, cînd și cum s-au format ? La aceste întrebări se încearcă să se aducă noi răspunsuri in cadrul „Programului internațional de corelații geologice". Peste 1 000 de geologi, reprezentînd 60 de țări, se află angajați în realizarea a 62 de proiecte în cadrul acestui program. care include cercetări pe vaste întinderi — din zona Pacificului, America de Sud și pînă în Africa.
• SIAMEZE. O echipă de medici de la un spital din Lisabona a realizat prima operație efectuată In Portugalia de

separare a unor surori siameze. Pacientele au fost două fetițe în vîrstă de patru luni și jumătate, unite în zona abdomenului. La 24 de ore după intervenția chirurgicală, gemenele se aflau într-o stare satisfăcătoare. Alte două surori siameze, născute la Porto (nordul Portugaliei), cu patru luni în urmă, au decedat la numai 15 zile după naștere, înainte de a fi supuse unei operații de separare.
• BALENĂ ARTIFI

CIALĂ ÎMPOTRIVA DEL
FINILOR. Pentru, . pescarii niponi, delfinii sînt de cele mai multe ori oaspeți nepoftiți care, uneori în grupuri mari, de sute

și sute de exemplare, „sabotează" strădaniile pescarilor. Pentru a-i scăpa de concurența nedorită (se știe ce ecou nefavorabil a stîrnit acțiunea pescarilor din insula Ikl, care au ucis, în urmă cu cîteva luni, peste o mie de delfini) un institut piscicol din Tokio a realizat o balenă artificială, confecționată din material plastic. Forma «St și sunetele pe care le scoate (înregistrate pe bandă) sint identice cu ale speciei de balenă denumită „u- cigașă", care se numără printre putinii dușmani naturali ai delfinului. Lansată, balena artificială alungă prin sunetele pe care le emite delfinii, iar pescarii își pot vedea nestingheriți de treabă.
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LA NAȚIUNILE UNITE

Romania reafirma prioritatea masorilor 
pentru dezarmare nuclearăNAȚIUNILE UNITE (De la trimisul nostru). Prezentind poziția 

României față de „încheierea unei convenții internaționale privind în
tărirea garanțiilor de securitate pentru statele nenucleare", ambasado
rul Constantin Ene a subliniat că garanția sigură a securității tuturor 
statelor, ca și a securității internaționale in ansamblu, constă in dezar
marea nucleară, in scoaterea arm 
ei totală din arsenalele militare. 
România a susținut și susține cu 
rii nucleare.De-a lungul anilor, a spus el, România s-a aflat consecvent in rin- dul țărilor care au militat pentru măsuri ferme de garantare a securității statelor nenucleare. La Conferința pentru examinarea modului de îndeplinire a Tratatului de neproliferare, din 1975, țara noastră a acordat o a- tenție specială chestiunii garanțiilor de securitate pentru statele părți la tratat care nu posedă arma nucleară, inițiind împreună cu alte state nenucleare un proiect de protocol adițional la tratat menit să remedieze insuficiențele tratatului în acest domeniu. Propunerea a fost reluată ulterior și în cadrul O.N.U. Reprezentantul țării noastre a spus că garanțiile de securitate pentru statele nenucleare trebuie să fie acordate fie sub forma unor declarații solemne, fie sub forma unei convenții internațio-

Demonstrație a locuitorilor din Windhoek pentru o Namibie independentă

ORIENTUL MIJLOCIU
© Continuarea negocierilor de la Washington • în pofida 
dezaprobării internaționale, guvernul Israelului a alocat impor
tante fonduri pentru consolidarea așezărilor din teritoriile arabe 

ocupateWASHINGTON 1 (Agerpres). — S.U.A. au prezentat un nou proiect de tratat de pace între Egipt și Israel în cursul negocierilor dintre aceste state, reluate marți, după o întrerupere de 13 zile.Purtătorul de cuvînt oficial al negocierilor, George Sherman, a subliniat că nu este vorba de un document conținînd idei noi, ci de unul de sinteză, un „mecanism de lucru'1 care reia punctele de acord realizate și menționează divergențele ce separă încă Egiptul și Israelul. Anu- ' mite amendamente aduse în urmă cu o săptămînă de Egipt și Israel — a relevat Sherman — au făcut obiectul unui compromis. Vorbitorul nu a precizat însă natura și conținutul a- cestora.Referindu-se la convorbirile de marți, purtătorul de cuvînt a apreciat că reuniunea plenară care a a- vut loc a reprezentat un progres pe
Conferința ministerială de la BagdadBAGDAD 1 (Agerpres). — Miercuri nu continuat la Bagdad lucrările conferinței miniștrilor afacerilor externe ai țărilor arabe in scopul elaborării ordinii de zi și a proiectelor de documente ale reuniunii arabe la nivel înalt. Toți participanții au expus poziția țărilor lor in legătură cu situația actuală din Orientul Mijlociu. De asemenea, comisia de redactare a continuat activitatea de elaborare a documentului conferinței pe baza tex

îi nucleare in afara legii și eliminarea 
Din aceste motive, a spus vorbitorul, 
toată fermitatea prioritatea dezarmă-nale prin care statele posesoare de arme nucleare să se angajaze că niciodată și în nici o împrejurare nu vor folosi și nu vor amenința cu folosirea armei nucleare împotriva statelor nenucleare. în această lumină, a spus vorbitorul, delegația română la actuala sesiune a Adunării Generale a salutat proiectul de convenție prezentat de Uniunea Sovietică.Considerăm că încheierea unei convenții internaționale cu privire la garantarea securității statelor nenucleare răspunde, fără îndoială, unei necesități presante. Pe plan politic, ea ar avea efecte pozitive asupra climatului mondial. încadrăm un asemenea instrument internațional în eforturile pentru excluderea cu de- săvîrșire din viața internațională a forței și amenințării cu forța, a spus reprezentantul român.

calea găsirii unei soluții, dar a atras în același timp atenția că negocierile de pace rămîn într-o „atmosferă sumbră11, din cauza hotărîrii Israelului de a întări implantările evreiești din Cisiordania și Gaza, decizie care constituie „cel mai mare obstacol în calea unui acord global11.TEL AVIV 1 (Agerpres). — Comisia interministerială a Israelului însărcinată cu discutarea bugetului pentru instalarea unui număr suplimentar de locuitori israelieni în așezările create în teritoriile arabe Cisiordania și Gaza, ocupate în războiul din 1967, a aprobat suma de 600 milioane lire pentru aplicarea acestui program. Se preconizează instalarea a încă șase sute de familii și construirea de șosele. Jumătate din fondurile alocate vor fi folosite pînă la sfîrșitul exercițiului financiar în curs (31 martie 1979), au precizat surse oficiale.
telor oficiale de lucru prezentate de Irak, Siria, Iordania, Kuweit și O.E.P. și a propunerilor formulate în discursurile miniștrilor de externe.Un comunicat oficial a precizat că lucrările conferinței miniștrilor de externe arabi au înregistrat progrese considerabile ; s-a degajat un acord asupra unor puncte importante ale documentului comun. Discuțiile continuă.

Tovarășul Todor Jivkov a primit 
delegația militară românăSOFIA 1 (Agerpres). — Miercuri, tovarășul Todor Jivkov, prim-secre- tar al Comitetului Central al Partidului Comunist Bulgar, președintele Consiliului de Stat al Republicii Populare Bulgaria, a primit pe ge- neralul-colonel Ion Coman, membru supleant al Comitetului Politic Executiv al Comitetului Central al Partidului Comunist Român, ministrul apărării naționale al Republicii Socialiste România, împreună cu delegația militară care l-a însoțit pe timpul vizitei oficiale de prietenie în această țară.Din partea tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, ministrul român al apărării naționale a transmis tovarășului Todor Jivkov un cordial mesaj de salut și cele mai bune urări de sănătate și fericire, de noi succese în activitatea consacrată înfloririi și propășirii Bulgariei socialiste, vecine și prietene.Evocînd relațiile de prietenie și

Vizita unei delegații vietnameze 
în Uniunea SovieticăMOSCOVA 1 (Agerpres). — La Moscova a sosit, miercuri, într-o vizită oficială de prietenie, o delegație a P.C. din Vietnam și a Guvernului R. S. Vietnam, condusă de Le Duan, secretar general al C.C. al P.C. din Vietnam, și Fam Van Dong, membru al Biroului Politic al C.C. al P.C. din

Ciocniri militare între Uganda și Tanzania
Guvernul Kenyei a lansat un apel pentru retragerea reciprocă 

a trupelor și normalizarea relațiilorDAR ES SALAAM 1 (Agerpres). — Forțe ugandeze, sprijinite de tancuri și artilerie grea, au trecut frontiera cu Tanzania in punctele Mutukula, Minziro și Kakanyu, pătrunzînd în interiorul teritoriului tanzanian — informează un comunicat oficial dat publicității la Dar Es Salaam. Armata tanzaniană a ripostat și. în prezent, se desfășoară lupte în regiuni situate la aproximativ 30 km de graniță pe teritoriul tanzanian.Ultimele informații oficiale de la Dar Es Salaam menționează că luptele continuă în zona Lacului Victoria. Guvernul tanzanian s-a întrunit într-o sesiune de urgență pentru a examina situația.KAMPALA 1 (Agerpres). — Un comunicat militar oficial ugandez, difuzat de postul de radio Kampala, informează că lupte intense se desfășoară în regiunea de graniță dintre Uganda și Tanzania. Comunicatul, citat de agenția United Press International, precizează că un avion ugandez a fost doborît în cursul luptelor care aU avut loc după ce trupele tanzaniene au pătruris pe teritoriul Ugandei.
După peste patru luni de evoluție și efectuarea unui vast 

program de cercetăriAzi se reîntorc pe Terra cosmonauții complexului spațial „Saliut“-„Soiuz“
MOSCOVA 1 (Ager

pres). — Cosmonauții 
Vladimir Kovalionok 
și Aleksandr Ivancen- 
kov iși încheie activi
tatea la bordul com
plexului orbital de 
cercetări științifice 
„Saliut“-„Soiuz“. în 
conformitate cu pro
gramul de zbor, ei ur
mează si revină azi 
pe Pămint — infor
mează agenția T.A.S.S. 

Miercuri, echipajul 
complexului a îndepli
nit operațiile finale de 
conservare a sisteme
lor de bord ale stației 
„Saliut—6“ și a pre
gătit-o pentru zborul 
in regim automat. De 
asemenea, cosmonau
ții au continuat veri
ficarea sistemelor de 
bord și a agregatelor 
navei cosmice „Soiuz- 
31“, cu ajutorul căreia

colaborare dintre cele două țări, importanța întîlnirilor periodice avute cu tovarășul Nicolae Ceaușescu, tovarășul Todor Jivkov a mulțumit pentru mesajul și urările adresate și a rugat să se transmită tovarășului Nicolae Ceaușescu salutul său sincer, prietenesc, împreună cu cele mai bune urări de sănătate și succese tot mai mari în înfăptuirea mărețelor obiective ale construcției socialiste, pentru înflorirea și prosperitatea României socialiste.La primire au fost de față generalul de armată Dobri Djurov, membru al Biroului Politic al Comitetului Central al Partidului Comunist Bulgar, ministrul apărării populare al Republicii Populare Bulgaria, și generalul-colonel Velko Palin, șef de secție la Comitetul Central al Partidului Comunist Bulgar.Primirea s-a desfășurat într-o atmosferă caldă, tovărășească.
★Delegația militară română s-a înapoiat în țară.

Vietnam, primul ministru al Guvernului R. S. Vietnam. La sosire, delegația a fost întîmpinată de Leonid Brejnev, secretar general al C.C. al P.C.U.S., președintele Prezidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S., de alte persoane oficiale.

Bob Astles, consilierul special al președintelui Ugandei, a declarat — după cum informează agenția France Presse — că Uganda a propus Tanzaniei inițierea unor negocieri pentru soluționarea divergentelor existente între cele două părți, dar că aceste propuneri au fost respinse de partea tanzaniană.NAIROBI 1 (Agerpres). — Guvernul Kenyei este din ce în ce mai îngrijorat de deteriorarea relațiilor între Uganda și Tanzania — informează un comunicat dat publicității la Nairobi. în scopul salvgardării păcii și al cooperării regionale, guvernul kenyan — arată comunicatul — cheamă cele două părți „să înceteze orice propagandă ostilă și orice acțiune provocatoare11. Se exprimă, totodată, dorința ca ambele țări „să-și retragă trupele de la frontiera comună, pentru a crea o atmosferă propice revenirii rapide la o situație normală in regiune11.Kenya — se spune în încheierea comunicatului — este gata să participe la orice inițiativă avînd drept scop normalizarea relațiilor între Tanzania și Uganda.

urmează să se întoar
că pe Terra.

în rapoartele lor, 
cosmonauții arată că 
se simt bine, iar pre
gătirile pentru reve
nirea pe Pămint se 
desfășoară conform 
programului stabilit.

După cum este cu
noscut, cei doi cosmo- 
nauți se află in spațiul 
extraatmosferic de la 
17 iunie a.c.

Direcțiile de acțiune• « 
ale laburiștilor engleziLONDRA 1 (Agerpres). — Miercuri, la Londra, s-au deschis lucrările ultimei sesiuni a celei de-a 47-a legislaturi a Parlamentului britanic. în discursul tronului, prezentat în ședința de deschidere de regina Elisabeta a Il-a a Marii Britanii, sînt expuse direcțiile principale ale politicii guvernului laburist, în perspectiva alegerilor generale, care, potrivit legislației britanice, trebuie să fie convocate în octombrie 1979, la expirarea mandatului parlamentar. Programul guvernamental expus de suveran cuprinde un număr de proiecte legislative susceptibile să nu creeze controverse, vizind, printre altele, organizarea de referendumuri în Scoția și Wales la începutul anului viitor și constituirea de adunări legislative locale în vederea acordării unei autonomii limitate acestor regiuni, precum și sporirea numărului parlamentarilor din Irlanda de Nord. Politica economică a guvernului „va continua să fie îndreptată spre depășirea fenomenelor negative ale inflației și șomajului, cele mai serioase probleme care confruntă națiunea astăzi, și să susțină creșterea economică, în curs de realizare în prezent11.în domeniul politicii externe, guvernul britanic reafirmă intenția sa de a realiza „o reglementare negociată. acceptabilă pentru toate părțile11, în Rhodesia și de a asigura desfășurarea de ,alegeri libere și echitabile11 pentru accesul la independență al Namibiei. De asemenea, guvernul britanic se pronunță în favoarea unei „reglementări echitabile11 a problemei cipriote și pentru o „pace justă și durabilă în Orientul Apropiat11. Guvernul britanic va continua să acționeze pentru îmbunătățirea cooperării între țările dezvoltate și cele in curs de dezvoltare.

Acțiuni armate împotriva 
regimului SomozaMANAGUA 1 (Agerpres). — După cum informează agențiile Prensa Latina, United Press International și France Presse, în localitatea nicara- guaiană El Carmen, situată la 16 km nord de frontiera cu Costa Rica, au avut loc noi lupte violente între un detașament al Frontului Sandinist de Eliberare Națională (F.S.L.N.) și forțe ale Gărzii Naționale. Ciocnirile s-au soldat cu morți și răniți. Forțele sandiniste au reușit să iasă din încercuirea trupelor guvernamentale și să se retragă într-o zonă muntoasă.Pe de altă parte, pe plan politic se așteaptă răspunsul oficial al lui Anastasio Somoza adresat Frontului Amplu Opoziționist, care i-a cerut să se retragă de la putere și să părăsească țara, pentru a permite formarea unui guvern național de tranziție, de largă concentrare .democratică. Observatorii latino-americani consideră că răspunsul președintelui Somoza va fi negativ, ceea ce va antrena o relansare a luptei armate în Nicaragua.

Trofeu internațional 
decernat 

unei întreprinderi 
românești

în cadrul Tirgului internațio
nal de mobilă de la Valencia 
(Spania), întreprinderii de co
merț exterior „Tehnoforestex- 
port“ i s-au decernat trofeul 
internațional „Mueble Europa 
1978“ și diploma de onoare pen
tru realizările obținute in crea
ția, producția și exportul de mo
bilă. Trofeul amintit este de
cernat anual de revista interna
țională de specialitate „Euro- 
mueble" firmelor europene care 
se disting printr-o activitate 
prestigioasă pe piața mondială 
a mobilierului.

«

Programul antiinflaționist prezentat 
de președintele Carter

• Reducerea cu 20 000 a numărului funcționarilor federali
• Limitarea creșterii salariilor • „Trebuie să trecem printr-o

perioadă de austeritate națională"WASHINGTON 1 (Agerpres). — Președintele S.U.A., Jimmy Carter, a prezentat, în cadrul unei cuvîntări radiotelevizate, un ansamblu de măsuri antiinflaționiste vizînd depășirea dificultăților economice actuale ale țării. El a apreciat, în context, că inflația reprezintă „problema internă cea mai serioasă11 și că, deși a constituit o preocupare a Administrației sale incă de la preluarea mandatului. în urmă cu doi ani, „nu s-a reușit menținerea ei sub control11. Dacă procesul inflaționist se va agrava — a continuat vorbitorul — „puterea de cumpărare va continua să scadă, iar cea mai mare parte a poverii va reveni celor care o pot suporta cel mai puțin11. Totodată, productivitatea național^ va avea de suferit, iar valoarea dolarului va continua să scadă.Recunoscînd că „nu deține toate răspunsurile11 la întrebarea cum trebuie combătute efectele inflației, președintele Carter a prezentat ceea ce el a numit „o serie de remedii parțiale11, subliniind, totodată, că nu poate garanta că efortul va fi încununat de succes. „în realitate — a explicat el — este aproape cert că acest efort nu va fi încununat de succes, dacă succes înseamnă schimbări rapide sau spectaculoase11.Enunțînd măsurile pe care Administrația Ie are în vedere, Jimmy Carter a menționat, între altele : intenția de a menține la un nivel redus cheltuielile guvernamentale ; reducerea cu peste 20 000 a numărului funcționarilor federali ; menținerea nivelului actual al impozitelor pe veniturile federale ; limitarea creșterii salariilor funcționarilor federali la 5,5 la sută și la 7 la sută pentru celelalte categorii de angajați, în timp ce oficialitățile executive federale „nu vor primi nici un fel de creșteri de salarii11 ; menținerea majorării prețurilor la cel puțin o jumătate de procent sub media înregistrată în 1976 și 1977.Arătînd că „guvernul cheltuiește o proporție prea mare din ceea ce produce națiunea11, șeful Executivului a spus : „Poporul nostru este pur și simplu obosit și sătul de cheltuielile federale risipitoare și de inflația pe care acest fenomen o atrage după sine11. Se relevă, de asemenea, că reducerea numărului angajaților urmează a interveni în condițiile in care șomajul afectează deja în S.U.A. peste 6 milioane de persoane, adică aproximativ 6 la sută din totalul for
Sindicatele preconizează o sesiune specială a CongresuluiGeorge Meany, președintele celei mai mari federații sindicale americane — A.F.L.-C.I.O., care numără aproximativ 40 milioane de membri, a cerut președintelui Carter să convoace o sesiune specială a Congresului pentru a adopta măsuri de control obligatoriu asupra prețurilor și salariilor, în locul programului de
Măsuri în scopul susținerii cursului dolaruluiWASHINGTON 1 (Agerpres). — Miercuri, președintele Jimmy Carter a anunțat și un ansamblu de măsuri pentru susținerea cursului dolarului. El a precizat că aceste măsuri sînt necesare „pentru a corecta declinul excesiv" al monedei americane, care „amenință progresul economic și succesul programului antiinflaționist" al Administrației.

Măsurile prevăd majorarea cu 1 la 
sută a ratei de scont americane, adi
că de la 8,5 la 9,5 la sută ; sporirea 
de la 7,6 la 15 milidrde dolari a acor
durilor de împrumut între Consiliul 
federal de rezerve și băncile centra
le din R.F.G., Japonia și Elveția ; 
emisia de titluri de trezorerie opera
te în devize străine pînă la concu
rența sumei de 10 miliarde dolari ; 
un împrumut de 3 miliarde dolari 
în yeni și mărci germane de la 
F.M.I. ; vînzarea a 2 miliarde de 

ței de muncă. Totodată, limitarea preconizată a creșterii salariilor are loc pe fundalul tendinței — relevate de discursul prezidențial — de accentuare a ritmului inflației, care a a- juns la 8 la sută anual, ca și al creșterii prețurilor, care, potrivit unor surse americane competente, se ridică în prezent la 8,8 la sută în sectoarele produselor industriale și serviciilor. Apare evidentă discrepanța dintre ritmul creșterii inflației și prețurilor și nivelul preconizat al creșterii salariilor.Președintele S.U.A. a relevat In discursul său că inflația este deosebit de nocivă în domeniile esențiale ale vieții populației — hrană, locuințe și asistență medicală. „Costul asistenței medicale — a spus el — a crescut mult mai rapid decît ritmul generat al inflației. De asemenea, creșterea ratei dobînzilor, care a însoțit întotdeauna inflația, a sporit cheltuielile populației pentru locuințe și alte bunuri de consum.Președintele Carter a recunoscut implicit limitele măsurilor pe cara le-a propus, subliniind că „în cele din urmă, succesul sau eșecul" programului său „va depinde de faptul dacă sectorul particular va accepta și va acționa în sensul măsurilor privind salariile și prețurile11. El a adăugat de altfel că, în pofida tuturor măsurilor antiinflaționiste de pînă acum, „cele mai multe companii majorează prețurile, ceea ce face ca inflația să continue".După ce a atras atenția că guvernul va reacționa folosind instrumentele autorității și opinia publică pentru descuraja tentativele de încălcare programului său economic, preșetf £ tele a subliniat : „Trebuie să fini cumpărători prudenți. Dacă cheltuielile cresc prea rapid, putem amîna unele achiziții de care familia dumneavoastră are nevoie".„Reducerea deficitului bugetar — a conchis el — va necesita decizii dificile și neplăcute. Trebuie să trecem printr-o perioadă de austeritate națională".De altfel, președintele Carter a semnat o lege privind normele etice, cara prevede ca 14 000 de înalte oficialități guvernamentale „să facă dezvăluiri publice privind situația lor financiară". Legea stipulează ca oficialitățile de rang înalt să prezinte public sursa veniturilor și a altor bunuri.
„restricții voluntare" prezentat de șeful Executivului. „Considerăm câ situația este de o asemenea urgență, îneît președintele trebuie să convoace o sesiune specială a forului legislativ, pentru adoptarea unui program cuprinzător și echitabil privind controlul asupra prețurilor și salariilor", a adăugat George Meany.
dolari de D.S.T. pentru obținerea 
de devize; sporirea vînzărilor a- 
mericane de aur, care vor atin
ge intre 1—1,5 milioane uncii pe luni 
cu începere din decembrie, in loc de 
300 000 uncii pînă în prezent ; spori
rea cu 2 la sută a coeficientului de 
rezervă asupra depunerilor cu termen 
in băncile comerciale, ceea ce va duce 
la retragerea din circulație a 3 mi
liarde dolari.

★Anunțarea acestor măsuri a provocat în faza inițială confuzie și panică la unele burse occidentale. La Londra, vinzările de aur au fost suspendate pentru „calmarea situației". La Frankfurt, cursul dolarului a crescut miercuri după-amiază cu 4 la sută. în numai cîteva minute, cursul dolarului a crescut la Zurich la 1,5875 franci elvețieni de la 1,5410.

„EDIFICAREA UNEI NOI ORDINI ECONOMICE, 
OBIECTIV PRIMORDIAL AL ZILELOR NOASTRE"

ANCHETA INTERNAȚIONALĂ A „SCÎNTEIi“ ÎN RÎNDUL PARTICIPANTELOR LA SESIUNEA O.N.U.

agențiile de presă transmit.

La O.N.U. s-au încheiat recent dezbaterile referitoare la activitatea 
Comitetului plenar pentru noua ordine economică internațională, 
constituit la sesiunea precedentă, în urma unei inițiative a țărilor în- 
curs de dezvoltare, membre ale „Grupului celor 77", între care și 
România. Evidențiind preocuparea statelor membre ale O.N.U. față 
de accentuarea decalajelor intre statele avansate din punct de ve
dere industrial și cele în curs de dezvoltare, dezbaterile au dat 
expresie dorinței de a se depăși disparitățile existente, prin anga
jarea unor negocieri Intense, in spirit de cooperare, pentru a se 
ajunge la soluții concrete în problemele majore de care depindă edi
ficarea unei noi ordini economice. în acest scop, a fost adoptată 
o rezoluție.

lată ce ne-au răspuns o serie de participant la actuala sesiune a 
Adunării Generale a O.N.U., in cadrul anchetei „Scînteii", la întrebarea : 
CE ARGUMENTE MAJORE CONSIDERAȚI CĂ PLEDEAZĂ 
PENTRU NECESITATEA INSTAURĂRII UNEI NOI ORDINI 
ECONOMICE MONDIALE ?

Economia mondială 
nu se poate baza pe adincirea 

decalajelorINDALECIO LIEVANO ministrul de externe al Columbiei, președintele celei de a XXXIII-a sesiuni a Adunării GeneraleEconomia mondială este confruntată cu serioase dificultăți. în cercurile conducătoare din societățile industrializate se consideră ca o axiomă că prețurile materiilor prime trebuie să fie ieftine, iar produsele industriale să fie din ce în ce mai scumpe. Pentru a se păstra acest sistem de prețuri s-a recurs la practici restrictive, protec- ționiste. Acum se practică un protectionism discriminatoriu față de „industriile noi" din țările în curs de dezvoltare și față de exporturile acelor țări dezvoltate care obțin o producție sporită grație unei productivități și eficiente superioare. Aceasta însă a fost de natură să perturbe și mai grav sistemul rela

țiilor internaționale, aducînd prejudicii tuturor.Faptul că țările bogate au monopolizat avantajele schimburilor comerciale i-a determinat pe conducătorii acestor țări să creadă că o asemenea expansiune ar fi suficient de dinamică pentru a menține economia mondială la un nivel optim, chiar dacă aceasta avea să ducă la adincirea contrastelor dintre bogăția țărilor industrializate și înapoierea și îndatorarea țărilor în curs de dezvoltare. Dar frecventele recesiuni și persistența fenomenelor inflaționiste, însoțite de o rată înaltă a șomajului au arătat limitele soluțiilor care acordă o atît de mică importanță problemelor țărilor în curs de dezvoltare.De aceea făurirea noii ordini economice a devenit un obiectiv primordial, menit să ducă la soluționarea problemelor grave ale unei epoci care a fost martora declinului colonialismului și ridicării conștiinței țărilor sărace, a modificării diviziunii internaționale a muncii.

Imperativul unei distribuiri 
raționale a resurselor mondialeKARIN SODER ministrul de externe al SuedieiNațiunile Unite pot să devină un instrument valoros în eforturile îndreptate spre făurirea unei lumi mai bune ; depinde însă cum vom folosi acest instrument. Deocamdată constatăm că în diverse regiuni ale lumii conflictele continuă, cauzind grave suferințe. Miliarde de dolari se risipesc pe armamente, în timp ce sute de milioane de oameni trăiesc în cea mai neagră mizerie.Substanța noii strategii a dezvoltării încă urmează să fie stabilită, dar obiectivul său este clar : o mai echitabilă distribuire a roadelor pămîn- tului între state și în interiorul statelor. în fața Națiunilor Unite stau puține probleme atît de vitale cum este necesitatea creării unei vieți decente pentru toți. Dar realizarea acestui țel este departe.Pașii în direcția satisfacerii necesităților țărilor în curs de dezvoltare au fost pînă acum destul de mici. Acțiunea de clarificare și traducere în viață a conceptului noii ordini economice internaționale trebuie dusă pînă la capăt, iar în această privință Comitetul plenar constituit anul trecut poate juca un rol important.
Structuri anacronice, artificiale 

intr-o lume în transformareMUHAMMAD SHAMSUL HUQ ministrul de externe al BangladeshCaracterul inechitabil al vechii ordini economice mondiale și gro- tesca distorsionare pe care o pro

duce poate fi ilustrată de fapte ca acestea :— în ciuda eforturilor de dezvoltare economică din ultimele două decenii și jumătate, numărul locuitorilor globului care trăiesc în cea mai îngrozitoare mizerie a crescut la 800 milioane, reprezentînd 40 la sută din populația țărilor în curs de dezvoltare ;— Un miliard de locuitori ai globului au un venit de doar 150 de dolari anual, față de 6 000 dolari cit este venitul locuitorilor din țări industrializate ;— Ponderea țărilor în curs de dezvoltare în producția industrială mondială a scăzut de la 8 la 7 la sută ;— Datoriile țărilor celor mai sărace au crescut cu 200 la sută față de veniturile pe care le obțin din exporturi (in prețurile din 1976), ajungînd astăzi la 220 miliarde dolari ;— Chiar programul de asistență internațională existent sub actualul sistem are o tentă colonială, întrucit rezultatul său este că resursele se scurg dinspre țările sărace spre cele bogate.Prin urmare este evident că actuala ordine economică mondială nu mai corespunde necesităților lumii de azi, contravenind atit intereselor țărilor sărace, cit și ale celor bogate. De aceea, restructurarea ordinii economice existente este un imperativ de interes general, întrucit în zilele noastre pacea și stabilitatea economică depind de soluționarea problemelor economice.Sintem convinși că omenirea este in măsură să realizeze în acest secol o nouă și justă ordine economică internațională, o lume fără foamete, boli și analfabetism, o lume a păcii, bazată pe principiile libertății, justiției și egalității.

Națiunile Unite : un rol 
fundamental în stabilirea unor 

relații noi, echitabileMOHAMED BIN MUBARAK AL-KHALIFA ministrul de externe al BahreinuluiDeși au trecut patru ani de cînd Adunarea Generală a hotărît că este necesar să se stabilească o nouă ordine economică internațională, există încă o uriașă prăpastie între ceea ce s-a realizat și ceea ce se putea realiza în acest domeniu.Țările dezvoltate nu manifestă interes în privința corectării lacunelor actualei ordini economice, ele nu vor să se schimbe relațiile existente bazate pe avantaje inechitabile și să fie înlocuite cu relații internaționale mai juste și mai echitabile.Datele publicate în raportul Băncii mondiale de reconstrucție și dezvoltare constituie motive de Îngrijorare. Sute de milioane de oameni din țările în curs de dezvoltare trăiesc în cele mai groaznice condiții, suferind de sărăcie, foamete, boli și analfabetism. Rata mortalității infantiie este foarte înaltă. Raportul avertizează țările dezvoltate că dacă nu-și sporesc ajutorul către țările în curs de dezvoltare, aceste probleme nu numai că nu vor fi rezolvate pină la sfîrșitul secolului, dar se vor înrăutăți. Trebuie precizat din nou că există o necesitate stringentă să se restructureze relațiile economice internaționale. Organizația Națiunilor Unite are un rol deosebit în determinarea cursului spre instaurarea unei noi ordini economice internaționale, garantîndu-se astfel stabilirea unor relații echitabile, reciproc-avan- tajoase între state.
N. PLOPEANU

Națiunile Unite

EXPOZIȚIE ROMÂNEASCĂ 
LA LENINGRAD

Pavilionul principal al com
plexului expozițional din Lenin
grad a găzduit expoziția „Medi
camente, cosmetice și produse 
chimice de uz casnic din Repu
blica Socialistă România". în 
standurile pavilionului au fost 
prezentate cele mai recente rea
lizări românești in aceste do
menii, care au stîrnit interesul 
publicului și al specialiștilor so
vietici. Cu prilejul expoziției au 
avut loc simpozioane pe diferi
te teme, in cadrul cărora specia
liști români și sovietici au evi
dențiat dezvoltarea colaborării 
bilaterale în domeniul chimiei.

întrevedere. Todor Jivkov> prlm-secretar al C.C. al P.C.B., președintele Consiliului de Stat al R. P. Bulgaria, a primit pe Joshua Nkomo, copreședinte al Frontului Patriotic Zimbabwe, președintele Uniunii Poporului African Zimbabwe (Z.A.P.U.), aflat în vizită în Bulgaria la invitația C.C. al P.C.B. Todor Jivkov a exprimat solidaritatea P.C.B. și a Bulgariei cu lupta dreaptă a poporului Zimbabwe și a subliniat însemnătatea deosebită pe care o are coeziunea rîndurilor Frontului Patriotic Zimbabwe pentru cucerirea independenței naționale.
întâlnire la Varșovia. Ed- ward Gierek, prim-secretar al C.C. al P.M.U.P., l-a primit la Varșovia pe Hans Koschnick, vicepreședinte al Partidului Social-Democrat din R.F.G., care se află în vizită în Polonia în fruntea unei delegații a orașului Bremen. în timpul convorbirii care a avut loc cu acest prilej — relatează agenția P.A.P. — au fost abordate probleme ale relațiilor dintre R. P. Polonă și R.F.G., precum și o serie de chestiuni internaționale de interes reciproc.
Convorbiri între președinteleConsiliului de Miniștri al R. D. Ger

mane, Willi Stoph, și președintele Guvernului federal al R.S. Cehoslovace, Lubomir Strougal, care întreprinde o vizită de prietenie în R.D.G., au avut loc, miercuri, la Berlin. Au fost examinate probleme x ale adîncirii colaborării dintre cele două țări.
0 convenție consularătn- tre Republica Socialistă România șt Republica Algeriană Democratică șl Populară a fost semnată la Alger.
La Moscova, președintele Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., Aleksei Kosîghin, a avut o întrevedere cu Yasser Arafat, președintele Comitetului Executiv al Organizației pentru Eliberarea Palestinei, ce conduce o delegație a O.E.P. în timpul convorbirii a fost examinată situația din Orientul. Mijlociu — informează agenția T.A.S.S.
Contacte Laos—S.U.fl.Pre- ședintele Republicii Democrate Populare Laos, Sufanuvong, l-a primit pe Richard Holbrooke, asistent al secretarului de stat al S.U.A. pentru problemele Asiei de est și Pacificului, care se află la Vientiane, transmite agenția de presă K.P.L. Potrivit a- genției. Holbrooke a avut, anterior, o convorbire cu Khamphay Boupha, adjunct al ministrului de externe laoțian, cu care a examinat probleme legate de îmbunătățirea relațiilor bilaterale.

Dezvoltarea relațiilor chi- 
no-italiene a fost examinată ,n cadrul întrevederii dintre Den Siao- pin, vicepremier al Consiliului de Stat al R. P. Chineze, și Rinaldo Ossola, ministrul comerțului exterior al Italiei, care se află in vizită in R. P. Chineză. S-a evidențiat posibilitatea sporirii schimburilor comerciale bilaterale — anunță agenția China Nouă.

Conferința socialiștilor 
mexicani. Ea Ciudad de Mexico s-au desfășurat lucrările celei de-a V-a Conferințe naționale a Partidului Socialist al Oamenilor Muncii din Mexic.
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