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Dezvoltarea continuă si perfectionarea 
calitativă a economiei

PRIMIRI LA TOVARĂȘUL
NICOLAE CEAUȘESCU

Ministrul afacerilor externe al Republicii Populare Mozambic

- temelia puternica a creșterii nivelului de trai al poporuluiSă reflectăm asupra a două prevederi cuprinse in Planul national unic de dezvoltare economico-so- uială a țării pe anul 1979 : 1) prin realizarea sarcinilor stabilite pe anul viitor, producția industrială suplimentară obținută in patru ani ai actualului cincinal se va ridica la circa 80 de miliarde lei ; 2) in anul 1979, retribuția reală va crește cu 6,7 Ia sută, trecîndu-se la aplicarea celei de-a doua etape de majorare a retribuțiilor, (După cum se știe, In acest cincinal fondul de majorare a retribuțiilor se suplimentează cu 40 miliarde lei).Sînt doar două din numeroasele prevederi ale viitorului nostru program de lucru la scară națională. Șl nu intîmplător ne-am oprit asupra lor, ci tocmai datorită forței de convingere pe care o degajă aceste date. Convingerea că prevederile cincinalului și ale Programului suplimentar de dezvoltare eco- nomico-socială adoptat de Conferința Națională a partidului se înfăptuiesc cu succes ; convingerea că prevederile cincinalului și ale Programului de creștere mai accen
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A 61-a aniversare

a Marii Revoluții Socialiste din Octombrie
Tovarășului LEONID ILICI BREJNEV

Secretar general al Comitetului. Central 
al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice, 
Președintele Prezidiului Sovietului Suprem 
al Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste

Tovarășului ALEKSEI NIKOLAEVICI KOSÎGHIN 
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste MOSCOVADragi tovarăși,In numele Comitetului Central al Partidului Comunist Român, Consiliului de Stat și Guvernului Republicii Socialiste România, al poporului român și al nostru personal, vă adresăm dumneavoastră, Comitetului Central al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice, Prezidiului Sovietului ' Suprem, Consiliului de Miniștri ale Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste, popoarelor frățești ale Uniunii Sovietice, calde felicitări și cele mai bune urări cu prilejul celei de-a 61-a aniversări a Marii Revoluții Socialiste din Octombrie.în perioada care a trecut de la acest măreț eveniment de importanță Istorică mondială care a inaugurat o nouă epocă în dezvoltarea societății omenești, oamenii muncii sovietici, depunînd, sub conducerea Partidului Comunist al Uniunii Sovietice, eforturi neobosite, pline de abnegație și eroism, bucurîndu-se de solidaritatea internațională a clasei muncitoare, a forțelor progresiste și democratice din întreaga lume, au obținut succese remarcabile în dezvoltarea economiei, culturii, științei și tehnicii, în ridicarea nivelului lor de trai material și spiritual. Poporul român salută cu bucurie marile realizări ale popoarelor Uniunii Sovietice în edificarea socialismului șl comunismului, care reprezintă o contribuție de importanță deosebită la întărirea forțelor progresului și păcii în întreaga lume.Partidul Comunist Român, Guvernul Republicii Socialiste România au promovat și promovează cu consecvență politica de Întărire a prieteniei tradiționale și a solidarității, de dezvoltare multilaterală a colaborării româno- sovietice, acționează permanent pentru folosirea cit mai deplină a posibilităților de extindere și aprofundare a acestor relații în spiritul Tratatului de prietenie, colaborare și asistență mutuală, al Declarației româno-sovietice din noiembrie 1976, ca și al înțelegerilor stabilite cu prilejul intîlnirilor la cel mai înalt nivel. Avem convingerea că dezvoltarea continuă a raporturilor de prietenie și colaborare pe multiple planuri între Partidul Comunist Român și Partidul Comunist al Uniunii Sovietice, între România și Uniunea Sovietică, pe baza trainică a egalității în drepturi, independenței și suveranității naționale, neamestecului în treburile interne, întrajutorării tovărășești și solidarității internaționale, corespunde intereselor popoarelor noastre, cauzei generale a socialismului și comunismului.De ziua măreței sărbători a popoarelor frățești ale Uniunii Sovietice, vă dorim dumneavoastră, dragi tovarăși, tuturor comuniștilor și oamenilor muncii sovietici, noi și tot mai mari victorii în opera de edificare a comunismului, de înflorire multilaterală a patriei.
NICOLAE CEAUȘESCU

Secretar general
al Partidului Comunist Român,

Președintele
Republicii Socialiste România

tuată a nivelului de trai in anii 1976—1980 se materializează Întocmai ; convingerea că tot ce înfăptuim prin munca asiduă a tuturor fiilor patriei slujește progresului mai accelerat al țării și creșterii bunăstării întregului popor.Iată cum poporul român, sub conducerea înțeleaptă șl clarvăzătoare a partidului său comunist, dovedește că este ferm hotărît să înfăptuiască punct cu punct — și chiar să depășească — mobilizatoarele programe care asigură ascensiunea tot mai susținută a economiei noastre, creșterea mal rapidă a avuției naționale, ridicarea bunăstării. Să reamintim una din sublinierile de mare rezonanță pe care le-a făcut secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, la Conferința Națională din anul trecut : programele de creștere suplimentară a producției și a nivelului de trai constituie un tot unitar și numai realizarea lor concomitentă și in întregime va face ca de prevederile lor să beneficieze întregul popor.

MANEA MĂNESCU
Prim-ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România

Ne-am convină în anii construcției socialiste că bunăstarea nu este un dar, un dar din vistieria statului din care să se Împartă astăzi totul pentru a rămlne mline fără mijloacele necesare progresului ; și nici un dar pe care ar putea să ni-1 ofere cineva din altă parte. Ne-am convins că numai in fabrici și uzine, pe șantiere și ogoare, în institute de cercetări și proiectări, prin munca însuflețită a clasei muncitoare, țărănimii, intelectualității, a tuturor oamenilor muncii, fără deosebire de naționalitate, putem edifica temeliile trainice ale bunăstării ; că numai prin munca din ce în ce mai spornică, de înaltă calitate și mai eficientă putem face să țîș- nească neîntrerupt izvoarele bunăstării noastre.Tn anul viitor vom produce mal mult cărbune, mai mult oțel, mai multe tractoare, mal multe mașini de înaltă performanță, mai multe produse agricole, mai multe bunuri de consum decît s-au prevăzut prin planul cincinal pentru anul 1979. De asemenea, vom con

Astăzi, popoarele sovietice și, împreună cu ele, omenirea muncitoare. foițele social-politice înaintate de pretutindeni aniversează împlinirea a 61 de ani de la victoria Marii Revoluții Socialiste din Octombrie, eveniment care, marcînd o cotitură radicală în istoria universală, a exercitat o uriașă înrîurire asupra evoluției lumii contemporane. Incununind bătălia îndelungată și eroică a proletariatului rus, organizat și condus de partidul comunist făurit de V.I. Lenin, Revoluția din Octombrie a răsturnat puterea capitaliștilor și moșierilor, a deschis, pe a șasea parte a globului, calea făuririi unei orînduiri silperioare, lipsită de exploatare ți asuprire. Rupînd lanțul pînă atunci unic al imperialismului, cele „Zece zile care au zguduit lumea" au inaugurat, totodată, o epocă nouă în dezvoltarea societății omenești, epoca înnoirii revoluționare a lumii, a trecerii de la capitalism la socialism.Pe parcursul celor peste șase decenii care s-au scurs de la Revoluția din Octombrie, viața a demonstrat cu putere marea forță vitală și trăinicia noii orînduiri sociale. Dînd dovadă de eroism legendar, popoarele sovietice au învins împotrivirea forțelor vrăjmașe ale reacțiunii interne și internaționale — care, impunînd războiul civil, au Încercat să înăbușe în fașă primul stat al muncitorilor și țăranilor — au dus pe umerii lor greul celui de-al doilea război mondial repur- tînd o strălucită victorie împotriva agresiunii hitleriste, aducînd astfel o contribuție hotărîtoare la salvarea omenirii de barbaria fascismului.Forța și vitalitatea noii orînduiri și-au găsit o strălucită expresie in succesele de seamă dobîndite în dezvoltarea economiei, științei și culturii. Uniunea Sovietică se înfățișează astăzi ca un puternic stat socialist, care realizează douăzeci la sută din producția industrială mondială. Vii mărturii ale capacității economiei sovietice, ale dezvoltării științei și tehnicii le constituie succesele. unanim recunoscute pe plan 

strui 800 de noi capacități ; vor fi pregătiți 33S de mii de muncitori calificați ; vom da în folosință 236 mii de apartamente. Creșterea retribuției oamenilor muncii, a veniturilor Întregii populații ilustrează Însăși creșterea puterii economice a țării, bazată pe o productivitate mai înaltă, pe o calitate tot mai ridicată a producției, pe reducerea substanțială a cheltuielilor materiale. într-un cuvînt, pe creșterea eficienței în toate întreprinderile și ramurile.Este, deci, firesc, este echitabil ca fiecare dintre noi să ne facem exemplar datoria la locurile noastre de muncă, zi de zi, cu convingerea că tot ce Înfăptuim, tot ce dăm țării in marele front al muncii creatoare și pline de abnegație se întoarce cu o puternică forță binefăcătoare asupra vieții noastre, făcind-o tot mai îmbelșugată. Drumul spre o Înaltă calitate a vieții trece intil de toate prin noua calitate a muncii noastre. Aceasta este singura cale a certitudinilor.
Viorel SAL AGE AN

mondial. în folosirea energiei atomice in scopuri pașnice, in cercetarea spațiului cosmic, în tehnica laserilor și în alte numeroase domenii ale progresului tehnico-știin- țific. Pe baza succeselor obținute în dezvoltarea industriei și agriculturii, a întregii economii naționale, a crescut simțitor nivelul de viață, material și spiritual al oamenilor sovietici. Clasa muncitoare, țărănimea colhoznică, intelectualitatea sovietică întîmpină cea de-a 61-a aniversare a Revoluției din Octombrie cu realizări de seamă în înfăptuirea hotărîrilor celui de-al XXV- lea Congres al P.C.U.S., care a deschis noi orizonturi în dezvoltarea societății spre comunism.Animați de sentimente de caldă prietenie și stimă față de popoarele sovietice, comuniștii, oamenii muncii, întregul popor român se bucură din inimă de realizările de seamă ale marelui stat socialist vecin în toate domeniile de activitate.Ca In fiecare an, aniversarea zilei de 7 Noiembrie prilejuiește in tara noastră evocarea relațiilor de prietenie șl colaborare multilaterală dintre poporul român și popoarele sovietice. Cu vechi rădăcini în trecutul de luptă al popoarelor noastre pentru eliberare națională și socială, aceste relații și-au găsit o viguroasă afirmare in însuflețirea cu care masele populare din țara noastră au salutat victoria revoluției proletare din Rusia, în participarea cu arma în mină a numeroși revoluționari români la apărarea tinerei republici sovietice, înfruntînd cu eroism prigoana regimului burghezo-moșieresc, în ciuda condițiilor nespus de grele ale ilegalității. Partidul Comunist Român a militat cu neabătută consecvență, din primul moment al creării sale, împotriva politicii antiso- vletice, agi Asive a cercurilor reac- țiunii, pentru relații de bună vecinătate, prietenie și colaborare cu Uniunea Sovietică. După insurecția națională, antifascistă șl antiimpe-
(Continuare in pag. a Il-a)

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, a primit, luni, pe Joaquim Alberto Chissano, ministrul afacerilor externe al Republicii Populare Mozambic, secretar al C.C. al F.R.E.L.I.M.O.La primire a luat parte Ștefan Andrei, membru supleant al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., ministrul afacerilor externe.Cu acest prilej, oaspetele a înminat tovarășului Nicolae Ceaușescu un mesaj din partea tovarășului Samora Moises Machel, președintele F.R.E.L.I.M.O., președintele Republicii Populare Mozambic, prin care li adresează un cald salut de prietenie, cele mai cordiale urări de sănătate și succese în întreaga activitate.Mulțumind, tovarășul Nicolae Ceaușescu a rugat să se transmită tovarășului Samora Moises Machel
Delegația Uniunii Naționale Africane Zimbabwe - Z.A.N.U.

Luni, 6 noiembrie, tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar generai al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, a primit delegația Uniunii Naționale Africane Zimbabwe — Z.A.N.U., condusă de Robert Mugabe, președintele organizației, care, la invitația C.C. al P.C.R., face o vizită de prietenie ?n țara noastră.La primire au participat tovarășii Virgil Cazacu, membru al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., general-maior Constantin Olteanu, membru supleant al C.C. al P.C.R., șef de secție la C.C. al P.C.R.Cu acest prilej, președintele Z.A.N.U. a adresat tovarășului Nicolae Ceaușescu, Partidului Comunist Român, guvernului și poporului român un salut călduros și urări de noi succese din partea C.C. al Z.A.N.U. și a poporului Zimbabwe.Mulțumind, tovarășul Nicolae Ceaușescu a rugat să se transmită conducerii Uniunii Naționale Africane Zimbabwe, tuturor luptătorilor, poporului Zimbabwe un cald salut și urări de succes deplin în lupta pentru cucerirea libertății șl independenței, împotriva discriminării rasiale.Secretarul general al P.C.R. și pre
Francisco da Costa Gomes, fost președinte al Republicii
Portugheze, vicepreședinte al Consiliului Mondial al PăciiPreședintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a primit, luni la amiază, pe Francisco da Costa Gomes, fost președinte al Republicii Portugheze, vicepreședinte al Consiliului Mondial al Păcii, care s-a aflat în țara noastră cu prilejul reuniunii internaționale cu tema „Rolul maselor populare, al mișcărilor pentru pace in edificarea securității și dezvoltarea colaborării în Europa".La primire a luat parte Mihnea Gheorghiu, președintele Centrului național pentru promovarea prieteniei și colaborării cu alte popoare.Oaspetele a exprimat calde mulțumiri pentru întrevederea acordată

• 0 noua instalație în 
petrochimie. Pe platf°™a petrochimică Borzești a fost pusă în funcțiune Instalația pentru separarea izobutenei din fracțiile petrochimice care asigură o bună parte din materia primă necesară fabricării cauciucului poliizoprenic. Realizată după o concepție românească și cu utilaje fabricate în țară, noua instalație realizează în același timp o valorificare superioară a gazelor de chimizare. (Gir. Baltă).

• Aplicații ale tehnicii 

un salut cordial de prietenie și solidaritate împreună cu urări de noi succese.In cursul întrevederii au fost evocate relațiile de strinsă prietenie si solidaritate dintre Partidul Comunist Român și F.R.E.L.I.M.O., dintre cele două popoare, dintre tovarășii Nicolae Ceaușescu și Samora Machel, statornicite încă în perioada luptei poporului mozambican pentru eliberarea națională. A fost subliniată dorința comună de a se acționa pentru dezvoltarea și amplificarea bunelor relații româno-mozambicane, în folosul celor două țări și popoare, al cauzei păcii și înțelegerii in lume. In acest cadru, ș-a evidențiat însemnătatea a- propiatei reuniuni a Comisiei mixte româno-mozambicane de colaborare economică și tehnico-științifică pentru impulsionarea relațiilor economice, inclusiv a cooperării în producție, pentru identificarea și valorificarea 

ședintele Z.A.N.U, au avut un schimb de vederi cu privire la relațiile dintre Partidul Comunist Român și U- niunea Națională Africană Zimbabwe, subliniind cu satisfacție evoluția pozitivă a acestor relații de trainică prietenie și solidaritate. Totodată, a fost manifestată dorința comună de a extinde și întări conlucrarea dintre P.C.R. și Z.A.N.U. în interesul popoarelor noastre, al luptei împotriva imperialismului, colonialismului și rasismului, al cauzei libertății și progresului.In timpul întrevederii, președintele Z.A.N.U. a înfățișat lupta pe care o desfășoară poporul Zimbabwe, pe plan politic și diplomatic, precum și pe plan militar, .pentru înfăptuirea năzuințelor sale de libertate și independență, pentru a fi stăpin pe propriile destine. El a adresat sincere mulțumiri și cuvinte de profundă recunoștință tovarășului Nicolae Ceaușescu, Partidului Comunist Român, guvernului și poporului român pentru sprijinul permanent acordat luptei drepte a poporului Zimbabwe.Tovarășul Nicolae Ceaușescu a reafirmat solidaritatea militantă, activă a partidului și poporului nostru cu lupta justă a poporului Zimbabwe, a tuturor popoarelor din A

și și-a manifestat satisfacția de a vizita din nou România, de a se reîn- tîlni cu șeful statului român. El a apreciat buna organizare a reuniunii de la București consacrată promovării păcii și cooperării pe continentul european. Oaspetele a dat o înaltă apreciere activității desfășurate de România, de președintele Nicolae Ceaușescu, în slujba făuririi păcii și securității internaționale, dezarmării, destinderii.In timpul întrevederii a fost evidențiat rolul ce revine mișcărilor pentru pace în mobilizarea opiniei publice, în atragerea de noi forțe politice, culturale, științifice, inclusiv religioase, Ia lupta pentru transpunerea
VEȘ TI DIN ȚARĂ

de calcul. TehnoloSii 51 infor- maticienii întreprinderii „Carbo- chim“ din Cluj-Napoca, Împreună cu specialiștii Centrului teritorial de calcul au creat un algoritm al debitării bobinelor și foilor de a- brazivi pe suporți. Calculatorul e- lectronic alege acum varianta cea mai economică dintre rețetele posibile de croire. Metoda va fi aplicată și în alte unități unde se debitează și se croiesc table din oțel inoxidabil. (Al. Mureșan).
• Elevi la planșeta. Cadrele didactice și elevii din clasele de arhitectură și sistematizare 

a noi posibilități de conlucrare între cele două țări.Au fost abordate, de asemenea, unele probleme ale vieții internaționale, în mod deosebit ale luptei popoarelor pentru eliberare națională, împotriva imperialismului și colonialismului, pentru dezvoltarea independentă pe calea progresului economic și social, pentru lichidarea subdezvoltării și instaurarea unei noi ordini economice mondiale, pentru pace și înțelegere. Totodată, a fost reafirmată solidaritatea celor două țări cu lupta popoarelor din Zimbabwe și Namibia, pentru cîștigarea independenței naționale, a dreptului lor la existență liberă, de sine stătătoare, și s-a manifestat hotărîrea comună de a sprijini lupta populației majoritare din Africa de Sud pentru lichidarea politicii de discriminare rasială și apartheid.întrevederea s-a desfășurat într-o atmosferă cordială, prietenească.

frica de Sud pentru dezvoltare de sine stătătoare, pentru lichidarea deplină a rasismului, imperialismului, colonialismului și a rămășițelor acestora pe continentul Africii. Secretarul general al P.C.R. a arătat că, după părerea Partidului Comunist Român se impune, în împrejurările actuale, realizarea unei strînse unități de acțiune, atît pe plan național, cît și pe plan african, aceasta avînd o importanță deosebită în asigurarea victoriei luptei popoarelor africane pentru cucerirea și consolidarea independenței, pentru dezvoltarea eco- nomico-socială, pentru progres șl bunăstare.în cadrul convorbirii, a fost relevată necesitatea sprijinirii luptei poporului Zimbabwe, a tuturor popoarelor oprimate din Africa pentru libertate și independență, pentru a fi stăpîne pe propria soartă, pentru a-și organiza viața șl a-și alege calea dezvoltării potrivit voinței și intereselor lor. De asemenea, a fost subliniată necesitatea rezolvării pașnice, prin negocieri, a problemelor litigioase existente pe continentul african, fără nici un amestec și prezențe din afară.întrevederea a decurs într-o atmosferă cordială, prietenească.

în viață a prevederilor Actului final de la Helsinki, pentru înfăptuirea unor măsuri concrete de dezarmare, și în primul rînd de dezarmare nucleară, de reducere a înarmărilor și armamentelor, pentru crearea unei lumi mai bune și mai drepte, în care fiecare națiune să se poată dezvolta liber și independent, să-și poată concentra eforturile progresului economic și social, asigurării bunăstării și fericirii.In timpul convorbirii s-a exprimat, totodată, satisfacția pentru evoluția pozitivă a raporturilor dintre România și Portugalia.întrevederea s-a desfășurat într-o atmosferă prietenească.
ale Liceului industrial nr. 6 din Pitești întocmesc, în cadrul preocupărilor de a lega învățămîntul cu practica, proiecte de locuințe pentru centrele civice din comunele Săpata, Sălătruc și Nucșoara. (Gh. Cirstea).

• „Tîrgul olarilor". La Iași s-a deschis „Tîrgul olarilor", manifestare Înscrisă de astă dată în Festivalul național „Cînta- rea României". Este expus un bogat fond de ceramică populară din satele județului și îndeosebi din comunele Tansa, Voinești și DelenL (Manole Corcaci).
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FAPTULI I

I

Adunarea festivă din CapitalăLuni după-amiază a avut loc,' In Capitală, adunarea festivă organizată de Comitetul municipal București al P.C.R., Consiliul Central al Uniunii Generale a Sindicatelor din România, Comitetul Central al U.T.C., Consiliul Culturii șl Educației Socialiste și Consiliul General al A.R.L.U.S., cu prilejul celei de-a 61-a aniversări a Marii Revoluții Socialiste din Octombrie.în prezidiul adunării au luat loc tovarășii Emil Bobu, membru al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., vicepreședinte al Consiliului de Stat, Mlhai Dalea, membru supleant al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., președintele Consiliului General al A.R.L.U.S., Vasile Mușat, secretar al C.C. al P.C.R., Angelo Miculescu, membru al

C.C. al P.C.R., viceprim-ministru, ministrul agriculturii și industriei alimentare. Constantin Pîrvulescu, vechi militant al mișcării muncitorești din țara noastră, adjuncți de șefi de secție la C.C. al P.C.R., membri ai conducerii unor ministere, alte instituții centrale, organizații de masă și obștești, activiști de partid, reprezentanți ai oamenilor muncii.Au luat loc, de asemenea, In prezidiu, V. I. Drozdenko, ambasadorul U- niunii Sovietice la București, V.G. Pe- trovici, adjunct al ministrului învăță- mîntului al R.S.F.S.R., vicepreședinte al conducerii centrale a A.P.S.R., conducătorul delegației Asociației de prietenie sovieto-română aflate în vizită In țara noastră.La adunarea festivă au participat membri ai C.C. al P.C.R., reprezen-

tanțl al organizațiilor de masă și obștești, vechi militanți ai mișcării muncitorești din țara noastră, personalități ale vieții științifice și culturale, un mare număr de oameni ai muncii din întreprinderi și bucureștene.Au fost prezenți membrii țiel Asociației de prietenie română care ne vizitează țara.Au fost intonate imnurile de stat ale Uniunii Sovietice și Republicii Socialiste România,Despre semnificația celei de-a 61-a aniversări a Marii Revoluții Socialiste din Octombrie au vorbit tovarășii Nicolae Enea, prim-adjunct al ministrului industriei ușoare, și V. I. Drozdenko, ambasadorul Uniunii la București.

în încheierea adunării a fost prezentat un
instituțiidelega- sovieto-

Sovietice
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Cuvîntul tovarășului 
Nicolae Enea

Cuvîntul
I

program artistic.
★festive consacrate celei aniversări a Marii Revo- din Octombrie au avut loc, luni după-amia- Constanța și la întreprinde stofe „Argeșeana" din La adunarea de la Con- au luat cuvîntul Ion Dinu,

Adunări de-a 61-a Iuții Socialiste mai i ză. la dorea Pitești, stanța .. ______ .secretar al comitetului județean de partid, și M. S. Desiatov, consulul general al Uniunii Sovietice la Constanța. iar la cea de la Pitești — Niculina Pițigoi, secretar al comitetului de partid al întreprinderii, și B. A. Remov, consilier al Ambasadei U.R.S.S. la București.
ambasadorului 

Drozdenko

î
i

„Prestigiul" și risipaUn grup de muncitori de la întreprinderea comerțului cu ridicata pentru textile-încălțăminte Ploiești: Mărfurile pe care le primim sînt recepționate la depozitul central de pe strada Poligonului nr. 5, unde se află și sediul întreprinderii. Tot aici sînt descărcate și recepționate articolele de sport și uniformele care sînt apoi reincărcate șini și transportate pe stradă la o distanță de 500 i I.C.R.T.I. are un subdepozit. derea evitării dublei manipulări a acestor mărfuri, muncitorii de la subdepozit au amenajat în preajmă, prin muncă patriotică, o baracă metalică din materiale recuperate. Dar încăperea respectivă a fost

școlare, în ma- aceeași m, unde 
t. în ve-

demolată din dispoziția tovarășului A. Teodosiu, directorul I.C.R.M.- Ploiești, în incinta căreia se află subdepozitul.Nota redacției. Precizăm că baraca cu pricina nu stingherea cu nimic activitatea I.C.R.M. Tovarășul director al I.C.R.M. nu a putut să ne prezinte vreun argument prin care să-și motiveze măsura luată. A invocat faptul că, chipurile, i s-ar știrbi autoritatea și prestigiul, întrucit amenajarea acelui spațiu de. recepție a mărfurilor s-a făcut fără consimțămîntul său... Iată de ce ar fi necesară intervenția operativă a comitetului executiv al consiliului popular municipal în sprijinul materializării acestei propuneri aducătoare de e- conomii.
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Oameni 
de omenie

afla 
me-

I
I

Relevînd faptul că In aceste zile oamenii muncii din țara noastră sărbătoresc, împreună cu popoarele Uniunii Sovietice, cu forțele revoluționare și progresiste din întreaga lume, cea de-a 61-a aniversare a Marii Revoluții Socialiste din Octombrie — moment de răscruce în istoria umanității, vorbitorul a spus: Strălucită încununare a luptei pline de eroism a proletariatului din Rusia, sub conducerea Partidului Comunist Bolșevic făurit de V. I. Lenin. Revoluția din Octombrie a adîncit criza generală a capitalismului, a inaugurat epoca trecerii omenirii la o nouă orînduire socială, era socialistă, a dat un puternic impuls spiritului revoluționar al popoarelor lumii în lupta lor pentru libertate și independență națională, pentru pace și progres social.Aniversarea Marelui Octombrie prilejuiește în fiecare an, în țara noastră, o amplă evocare a relațiilor frățești, de prietenie și solidaritate internațională existente între poporul român și popoarele U.R.S.S. Bogate în tradiții, avînd adînci rădăcini în trecutul istoric, aceste relații și-au găsit o expresie pregnantă în însuflețirea cu care masele muncitoare din România au salutat victoria Revoluției din Octombrie, In participarea a mii de fii ai poporului nostru în apărarea, inclusiv cu arma în mină, a revoluției, a tinerei puteri sovietice.Continuator al bogatelor tradiții ale mișcării noastre muncitorești. Partidul Comunist Român a militat statornic, încă de la crearea sa, pentru stabilirea unor relații de înțelegere, prietenie și colaborare cu vecina noastră, Uniunea Sovietică, cu prima țară a socialismului victorios.După înfăptuirea cu succes a insurecției naționale armate antifasciste și antiimperialiste de la 23 August 1944, ca rezultat al luptei hotărite a Partidului Comunist Român, a întregului nostru popor, precum și în condițiile internaționale favorabile create de victoriile strălucite ale glorioasei armate sovietice, care a dus pa umerii săi greul războiului antihitlerist, de succesele celorlalte ale coaliției antihitleriste, ” s-a angajat cu întregul el material, militar pentru zdrobirea mului. în focul purtate vitejește, ostașii români bazele trainice solidarității și sovietice.Vorbitorul alății politice, economice, tehnico-știin- țifice și culturale pe care le dezvoltă România și U.R.S.S., în spiritul Tratatului de prietenie, colaborare și asistență mutuală, un rol decisiv in extinderea și diversificarea relațiilor româno-sovietice revenind legăturilor de solidaritate și colaborare dintre Partidul Comunist Român și Partidul Comunist al Uniunii Sovietice, contactelor dintre conducătorii de partid și de stat ai celor două țări. Ca momente de excepțională însemnătate în acest sens s-au înscris întilnirile din ultimii ani dintre tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășul L. I. Brejnev, întîlniri care au un rol determinant și care reprezintă un factor hotărîtor de puternică impulsionare, deschizind noi și largi perspective colaborării noastre reciproc avantajoase. Declarația privind dezvoltarea continuă a colaborării și prieteniei frățești între P.C.R. și P.C.U.S., între România și Uniunea Sovietică semnată în 1976 la București de tovarășii Nicolae Ceaușescu și L.I. Brejnev a conferit noi valențe cooperării multilaterale între cele două partide, țări și popoare, slujind, totodată, cauzei generale a socialismului și păcii.Subliniind locul important pe care relațiile româno-sovietice il ocupă în politica noastră externă, tovarășul Nicolae Ceaușescu arăta că „am pornit și pornim in promovarea acestei politici atît de la bogatele tradiții istorice ale raporturilor de stimă și prețuire reciprocă, de prietenie și întrajutorare dintre popoarele noastre, dintre clasa muncitoare și forțele

și uman completă bătăliilor umăr la sovietici
" • forțe România potențial in lupta a fascis- comune umăr, de s-au pusșiale prieteniei frățești, colaborării româno-subliniat amplele re-

progresiste din cele două țări, dintre partidele noastre comuniste, cit și de la faptul că România și Uniunea Sovietică sînt țări socialiste vecine. Colaborarea multilaterală, relațiile de prietenie și bună vecinătate cu Uniunea Sovietică vor constitui și în viitor o preocupare deosebită a Partidului Comunist Român, a Republicii Socialiste România".Vorbitorul s-a referit apoi la realizările pe care le obțin astăzi oamenii muncii din patria noastră, strîns uniți in jurul Partidului Comunist Român, al secretarului său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, în opera de înfăptuire a istoricelor hotărîri ale Congresului al XI-lea și Conferinței Naționale ale partidului pentru transpunerea in viață a Programului de edificare a societății socialiste multilateral dezvoltate și inaintare a României spre comunism.Referindu-se la politica externă a României, vorbitorul a subliniat că partidul și statul nostru acționează neobosit pentru întărirea relațiilor de prietenie și colaborare cu toate țările, fără deosebire de orînduire socială, pentru a contribui la edificarea unei noi ordini economice internaționale, la realizarea unei lumi mai drepte și mai bune, în care fiecare popor să se poată dezvolta liber, conform năzuințelor și aspirațiilor sale fundamentale.în această amplă activitate se înscrie contribuția decisivă a secretarului general al partidului nostru, tovarășul Nicolae Ceaușescu, care imprimă întregii politici externe a României un spirit dinamic, principial, profund umanist, politică ce poartă amprenta grijii și responsabilității pentru destinele poporului român, față de cauza păcii, progresului social și înțelegerii internaționale.România socialistă face totul pentru dezvoltarea relațiilor de colaborare și solidaritate cu toate cialiste, pentru afirmarea puternică în relațiile dintre unor raporturi de tip nou, de relații între state. Aceasta este, după părerea noastră, de natură să exercite o influență favorabilă atit asupra progresului mai rapid al socialismului in fiecare țară, cit și asupra creșterii forței și prestigiului socialismului în întreaga lume.în cadrul C.A.E.R., România își aduc» contribuția activă la înfăptuirea Programului complex, menit să ducă la dezvoltarea armonioasă a economiilor naționale, la apropierea și egalizarea nivelurilor de dezvoltare. Fidelă angajamentelor asumate, România dezvoltă colaborarea pe plan militar cu țările participante la Tratatul de la Varșovia, cu armatele celorlalte țări socialiste.România colaborare voltare, cu capitaliste tele lumii, duire socială, participă activ la diviziunea internațională a muncii.La baza relațiilor sale. România așază principiile deplinei egalități în drepturi, respectului independenței și suveranității naționale, neamestecului în treburile interne, avantajului reciproc, renunțării la forță șl la amenințarea cu forța in raporturile dintre state.în continuare, vorbitorul a reliefat activitatea consecventă a țării noastre pentru înfăptuirea in viată a documentelor semnate la Helsinki, pentru trecerea la măsuri practice în Vederea dezangajării militare, a înfăptuirii dezarmării generale și, în primul rînd, a dezarmării nucleare.în încheiere, vorbitorul a spus : Cu prilejul celei de-a 61-a aniversări a Marii Revoluții Socialiste din' Octombrie, animați de cele mai vii sentimente prietenești, comuniștii români, toți oamenii muncii din țara noastră, întregul popor adresează calde felicitări comuniștilor, popoarelor Uniunii Sovietice și le urează din toată inima noi și tot mai mari succese in înfăptuirea hotărîri- lor Congresului al XXV-lea al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice, în opera de construire a comunismului.

țările so- tot mai acestea a ca model

dezvoltă larg relațiile de cu țările în curs de dez- țările nealiniate, cu țări’e dezvoltate, cu toate sta- fără deosebire de orîn-

cu dum-Sărbătorim azi, împreună neavoastră, o nouă aniversare a Marii Revoluții Socialiste din Octombrie, a spus ambasadorul sovietic. S-au împlinit 61 de ani din acea zi istorică în care salvele de pe crucișătorul „Aurora" au vestit începutul unei noi ere în viața poporului sovietic, în evoluția întregii mișcări mondiale de eliberare. In istorie nu a existat alt eveniment cu o semnificație egală cu cea a Marelui Octombrie. El a deschis o nouă epocă în istoria universală — epoca prăbușirii capitalismului și a trecerii pe cale revoluționară la socialism și comunism.Relevînd in continuare semnificația Marelui Octombrie, ambasadorul sovietic a spus: Revoluția din Octombrie a demonstrat posibilitatea unei schimbări radicale a bazelor politice ale societății, ea a dat răspuns Ia cea mai acută, cea mai stringentă întrebare: dacă monopolul exploatatorilor asupra puterii este etern, sau dacă el poate și trebuie să fie înlocuit cu puterea oamenilor muncii. Cele peste șase decenii care au trecut au demonstrat ■ in modul cel mai convingător ce sint capabili să facă oamenii muncii care au luat în mîinile lor conducerea politică a societății, care și-au asumat responsabilitatea pentru destinele țării. Odată cu victoria Revoluției din Octombrie, In fața oamenilor muncii s-a ivit pentru prima oară posibilitatea de a pune capăt exploatării și de a transforma într-un răstimp istoric scurt o uriașă țară înapoiată într-un stat cu o industrie foarte dezvoltată și cu o agricultură colectivizată. Azi, industria noastră are nevoie de numai două zile și jumătate de muncă pentru a da o producție egală cu cea care.s-a realizat in tot cursul anului 1913. în prezent. Uniunea Sovietică realizează o producție industrială mai mare decît dădea' cu un sfert de veac In urmă întreaga lume. Socialismul a Îmbogățit istoria omenirii și cu experiența descătușării spirituale a oamenilor muncii. Ei sînt participant! activi la revoluția culturală, făuritori de valori spirituale. în- tîlnirea istorică dintre muncă și cultură a marcat un eveniment de o semnificație uriașă.Vorbitorul s-a referit apoi la cuceririle politice ale poporului sovietic, subliniind că acestea au fost obținute sub conducerea partidului leninist al comuniștilor, în condiții grele. Primul stat socialist din lume a rezistat în încleștările cu contrarevoluția internă și intervenționiștii străini, in războiul cu Germania fascistă, cel mai crunt dintre războaie, cînd a fost să- vîrșit un act de eroism cum încă nu a cunoscut omenirea și care a adus un aport decisiv la salvarea civilizației europene și universale de la distrugerea ei de către barbarii fasciști, în cursul primelor cincinale eroice, iar apoi în munca pașnică de refacere a economiei naționale distruse, a orașelor și satelor, poporul sovietic a dat dovadă de un eroism de masă. Transpunerea în viață a mărețelor planuri ale cincinalelor postbelice constituie un nou act de eroism al oamenilor sovietici.îndeplinirea cu succes a sarcinilor de mare amploare ale actualului cincinal, al zecelea, noi o considerăm, firește, o continuare directă a operei Revoluției din Octombrie, o întruchipare practică a ideilor marelui Lenin.în prezent, ritmul de dezvoltare social-economică a Uniunii Sovietice este mai înalt ca orieînd. Dacă comparăm potențialul economic al țării cu anul 1967, anul semicentenarului puterii sovietice, el practic s-a dublat de atunci. în conformitate cu lima partidului, dezvoltarea economiei șe orientează tot mai mult spre soluționarea unor probleme variate, legate nemijlocit de îmbunătățirea condițiilor de viață și de muncă ale oamenilor sovietici.Subliniind că forța de atracție a socialismului și comunismului este uriașă, vorbitorul a relevat că victoria Marelui Octombrie, iar apoi victoriile revoluțiilor socialiste din- tr-o serie de țări din Europa. Asia și

America Latină au constituit un puternic catalizator al tuturor proceselor sociale din lume, au dus la profunde prefaceri calitative In viața internațională.Vorbitorul a relevat In continuare o serie de acțiuni ale țării sale îndreptate spre destindere și pace. în situația internațională ce s-a creat acum. Uniunea Sovietică, călăuzindu-se după hotărîrile Congresului al XXV-lea al P.C.U.S., intenționează ca. împreună cu prietenii și aliații săi, să acționeze stăruitor pentru adincirea procesului de destindere, pentru lărgirea colaborării pașnice reciproc avantajoase intre state, și înainte de toate pentru încetarea cursei înarmărilor, pentru a se. trece la dezarmare.Referindu-se la tradiționalele relații de prietenie și colaborare dintre P.C.U.S. și P.C.R.. dintre U.R.S.S. și România, dintre popoarele noastre, ambasadorul V. I. Drozdenko a relevat rezultatele întilnirii din luna august, din Crimeea, dintre tovarășul Leonid Ilici Brejnev și tovarășul Nicolae Ceaușescu. Această întilnire prezintă o importanță deosebit de mare pentru dezvoltarea relațiilor de prietenie și colaborare dintre partidele, țările și popoarele noastre.La această nouă aniversare a Marii Revoluții Socialiste din Octombrie — a spus ambasadorul V. I. Drozdenko — ne face plăcere să subliniem din nou dezvoltarea dinamică a relațiilor de prietenie și colaborare in continuă creștere dintre P.C.U.S. și P.C.R., dintre Uniunea Sovietică șl România, dintre popoarele noastre, să adresăm încă o dată călduroase felicitări poporului român cu prilejul celei de-a 34-a a- niversări a eliberării de sub jugul • fascist.Marea Revoluție Socialistă din Octombrie a exercitat o influență profundă asupra evoluției mișcării revoluționare din România. Oamenii sovietici țin minte perioada grea a războiului civil, cind capitalul internațional a încercat, cu ajutorul contrarevoluției interne, să sugrume Rusia revoluționară și cind mii de români s-au ridicat mînă-n mină cu internaționaliștii din alte țări în apărarea ei. Ideile Revoluției din Octombrie. succesele Țării Sovietelor au constituit întotdeauna un puternic impuls in evoluția mișcării revoluționare a proletariatului, a tuturor oamenilor muncii din România vecină. De aceea, este pe deplin firesc și legic ca România nouă, România populară să fi stabilit in primele zile ale existenței sale relații de strînsă prietenie și colaborare cu Uniunea Sovietică. Relațiile dintre cele două țări ale noastre se caracterizează prin egalitate deplină in drepturi, respect reciproc al suveranității, întrajutorare tovărășească. Relațiile noastre se dezvoltă cu succes în toate direcțiile pe baze trainice și sănătoase. în conformitate cu Tratatul de prietenie, colaborare și asistență mutuală și cu Declarația sovieto-română din 1976, în cadrul Organizației Tratatului de la Varșovia și al Consiliului de Ajutor Economic Reciproc. Aceasta și-a găsit confirmarea și în timpul tratativelor dintre delegațiile P.C.U.S. și P.C.R. din octombrie a.c. la București.în încheiere, vorbitorul a spus : Potrivit tradiției, poporul nostru în- timpină gloriosul jubileu al statului sovietic muncind cu. abnegație. El îl întîmpină cu noi realizări în îndeplinirea sarcinilor celui de-al zecelea cincinal, apropiind în felul acesta tot mai mult viitorul fericit. Aceasta și este continuarea operei începute de •Revoluția din Octombrie.

Promisiunile material
de construcții?Ing. I. Lăsat, directorul întreprinderii de construcții-montaj miniere Petroșani: Pentru a ne putea desfășura activitatea în condiții bune, fără stagnări la turnarea be- toanelor, și pe timpul iernii, avem nevoie de mari cantități de agregate de balastieră, care să ne a- jungă pină în luna martie Stocurile de nisip și pietriș, tente în unitate la jumătatea octombrie a.c. sînt însă ficiente, iar perspectivele completării lor sînt, de asemenea, minime. în pofida insistențelor și demersurilor făcute pe lingă conducerea Centralei de exploatare industrială a agregatelor minerale pentru construcții Tîrgoviște, nu am reușit să ne aprovizionăm cu toate

a.c.
1979. exis- lunii insu-

Nepăsare.Cosmin Brețcanu, consilier juridic, Piatra Neamț ; în depozitele I.C.V.A.-Piatra Neamț, ca și la întreprinderea de morărit și panificație Neamț, s-au strîns mii de lădițe din lemn in care a fost livrată drojdia de bere. Deși s-a încercat reintroducerea în circuit și refolosirea lor, întreprinderile de bere, spirt Mărgineni-Bacău și Seini, județul Maramureș, refuză primirea lor. Conducerea între-
Pe scurt,•.„Cind melcul este telegar. Nu există'săptăminâ' în care să nu primim eu o întn ziere de 3—1 zile abonamentele ce le avem la diverse publicații. De nenumărate ori am sesizat această anomalie dirigintelui O- ficiului P.T.T.R. nr. 4 Vitan. dar nu s-au luat măsuri- ferme ca să ni se aducă la timp, în ziua apariției, toate publicațiile la care sîntem abonați. (Gheorghe Secă- reanu, Secretarul organizației de bază P.C.R. de la Grupul de șan- y tiere „Metrou" al T.C.I.-București).

(Urmare din pag. I)rialistă de la 23 August 1944, lupta purtată în comun, umăr la umăr, de ostașii români alături de cei sovietici pentru eliberarea întregului teritoriu al patriei, și, apoi a Ungariei și Cehoslovaciei, pină la înfrîn- gerea definitivă a Germaniei fasciste, a pecetluit relațiile frățești dintre popoarele noastre, relații care s-au ridicat pe o treaptă nouă odată cu instaurarea puterii populare în România, amplificindu-se continuu și dobîndind un conținut tot mai bogat în procesul înaintării celor două țări pe calea construcției socialismului șl comunismului.întreaga dezvoltare a colaborării dintre țările și popoarele noastre atestă cu putere caracterul rodnic al noilor principii de relații interstatale — principiile deplinei egalități în drepturi, respectării independenței și suveranității naționale, neamestecului în treburile interne, avantajului reciproc și Întrajutorării tovărășești, care constituie suportul statornic și trainic al acestor raporturi.Principalii arhitecți ai prieteniei româno-sovietice sint forțele politice conducătoare din cele două țări

— Partidul Comunist Român și Partidul Comunist al Uniunii Sovietice. în acest cadru, o importanță hotărîtoare au întilnirile și convorbirile între tovarășii Nicolae Ceaușescu și Leonid Brej nev, care au conferit dimensiuni tot mai largi și au deschis noi orizonturi conlucrării rodnice, reciproc avantajoase, pe plan politic, economic, tehnico- științific, cultural, în toate domeniile construcției socialiste și comuniste. Cu satisfacție se poate constata că, în spiritul Tratatului de prietenie româno-sovietic și al DeclarațieiBucurești în 1976, această conlucrare se aprofundează necontenit. O grăitoare ilustrare în acest sens o constituie puternica dezvoltare și diversificare a colaborării economice, Uniunea Sovietică ocupind, după cum se știe, primul loc în comerțul exterior al țării noastre. Este semnificativ că volumul schimburilor economice pe primii trei ani ai actualului cincinal reprezintă o creștere de circa o treime, față de prevederile inițiale, paralel cu creșterea sistematică a ponderii unor forme noi, superioare de conlucrare, cum ar fi cooperarea în producție sau construirea în comun a

comune semnate la

unor obiective, inaugurarea, chiar în aceste . zile, a. nodului hidrotehnic Stînca—Costești, de pe Prut, constituind o edificatoare ilustrare în acest sens. Rodnică este colaborarea și pe plan tehnico-științific, precum și in domeniul culturii și artei.Așa cum este cunoscut, pe plan internațional, România și Uniunea Sovietică conlucrează, alături de celelalte forțe progresiste, democratice. antiimperialiste pentru afirmarea tot mai puternică a cursului spre destindere, pentru dezarmare și pace, pentru înfăptuirea idealurilor înaintate ale omenirii.Viața insăși atestă că dezvoltarea colaborării fructuoase româno-sovietice răspunde intereselor celor mai Înalte ale popoarelor noastre, ale cauzei mărețe a socialismului și comunismului, constituind un factor important al păcii și progresului.Cu prilejul marii sărbători de astăzi, comuniștii, poporul român, a- dresează comuniștilor sovietici, popoarelor U.R.S.S. cele mai calde felicitări, împreună cu urarea iz- vorîtă din inimă de a obține noi și noi succese pe calea edificării comunismului. a înfăptuirii aspirațiilor lor de pace și prosperitate.
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Trenul personal 1 477 se In cursă normală. In fața 
canicului, linia ferată se întin
dea ptnă-n zare fără nici un 
obstacol sau vreun indicator de 
restricție. Deodată, in apropie
rea gării Mierlești, județul Olt, 
un cetățean neatent a fost sur
prins pe linie. Cu toată pre
zența de spirit a mecanicului 
și promptitudinea cu care a exe
cutat manevra de oprire, omul 
a fost accidentat. Imediat, me
canicul l-a ridicat și l-a dus 
pină la prima stație — Recea. 
De aici a fost anunțată imediat 
„Salvarea". Dar, pină la veni
rea ei, o călătoare, Rădița Ena- 
che, asistentă medicală la spi
talul din Slatina, i-a acordat 
primul ajutor. O intervenție 
salvatoare.

în căutarea
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cantitățile de care avem nevoie. Pină in luna octombrie, I.E.I.A.M.C.- Slatina și Drăgășani, principalii noștri furnizori, nu și-au onorat contractele ce le au încheiate cu noi decit în proporție de 10—15 la sută. Situația va fi mult îngreunată șl datorită faptului că. In curind, din cauza înghețului, se vor sista și livrările de nisip și pietriș umede, extras direct din riul Olt.Așa stînd lucrurile, este necesar ca in aceste zile, cind vremea este încă bună, să se Intensifice expedierea agregatelor pentru ca zilnic să putem primi cantitatea de 1 000—1 200 tone de nisip și pietriș. Pentru aceasta avem insă nevoie de sprijinul mai susținut al centralei de resort, al întreprinderilor furnizoare și al organelor C.F.R.
de lemnprinderii de morărit șl panificație Neamț, căreia 1 s-a returnat recent un vagon cu 2 300 lădițe, după ce au circulat pe calea ferată aproape o lună, a sesizat despre această situație anormală Centrala industrială a berei, dar fără nici un rezultat. Este necesar să se pună ordine în gospodărirea acestor ambalaje, economisindu-se, în acest fel, materialul lemnos.

din scrisori• Pe întuneric. Călătoresc în mod frecvent de la Rimnicu Vîlcea la Sibiu, și retur, cu trenurile de persoane nr. 2013 și 2014. Deseori insă a trebuit să stăm pe întuneric, deoarece instalația de iluminat a vagoanelor nu funcționa, ceea ce nu este deloc plăcut mai ales pentru persoanele cu copii mici. .Chid se face revizia trenurilor înainte de plecarea în cursă, oare nu se poate observa o asemenea defecțiune? (Elena Modoianu, orașul Ocnele Mari,' județul Vîlcea).

OFICIILE JUDEȚENE DE TURISM organizează pentru locuitorii satelor excursii pe cele mai diferite trasee din țară. în timpul acestora se pot organiza plăcute și instructive schimburi de experiență, vizitarea unor
renumite obiective turistice. în această perioadă se beneficiază de însemnate reduceri de prețuri în toate stațiunile balneoclimaterice și de odihnă.în fotografie : vedere generală din Olănești.

RECEPȚIE LA AMBASADA
UNIUNII SOVIETICECu ocazia celei de-a 61-a aniversări a Marii Revoluții Socialiste din Octombrie, ambasadorul Uniunii Sovietice la București, V. I. Drozdenko, a oferit, luni, o recepție.Au luat parte tovarășii Emil Bobu, Gheorghe Rădulescu, Iile Verdeț, Ștefan Andrei, Mihai Dalea, Vasile Mușat, Angelo Miculescu, viceprim- ministru al guvernului. Trandafir Cocârlă, ministrul energiei electrice, membri ai C.C. al P.C.R., ai Consiliului de Stat, adjuncți de șefi de secție la C.C. al P.C.R., reprezentanți ai conducerii unor ministere și altor instituții centrale, organizații de masă și obștești, vechi militanți ai mișcării muncitorești din țara noastră, membri ai Consiliului Ge-

neral al A.R.L.U.S., oameni de știintă, artă și cultură, generali și ofițeri superiori, șefi ai cultelor, ziariști.A participat, de asemenea, delegația Asociației de prietenie sovieto- română care se află în țara noastră cu prilejul manifestărilor consacrate aniversării Marii Revoluții Socialiste din Octombrie.Erau prezenți șefi ai misiunilor diplomatice acreditați în țara noastră, membri ai corpului diplomatic.în timpul recepției, care s-a desfășurat într-o atmosferă caldă, prietenească, tovarășii din partid și de stat s-au dial cu ambasadorul membri ai ambasadei.
conducerea de întreținut cor- U.R.S.S.. cu

TELEGRAMECu prilejul aniversării Marii Revoluții din Octombrie, Consiliul Central al U.G.S.R., C.C. al U.T.C., Consiliul General al A.R.L.U.S., Consiliul Național al Femeilor, Comitetul Național pentru Apărarea Păcii, Comitetul foștilor luptători antifasciști din România, alte instituții, organizații de masă și obștești au adresat telegrame de felicitare organelor similare din U.R.S.S.

Depunerea unei coroane 

de flori

(Agerpres)

Ambasadorul Uniunii Sovietice la București, V. I. Drozdenko, și membri ai ambasadei au depus, luni, o coroană de flori la Monumentul lui V. I. Lenin din Capitală.La solemnitate au participat reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Externe, ai Consiliului popular al municipiului București, ofițeri superiori. (Agerpres)

Răspunzînd invitației unor organe locale de partid și de stat din Uniunea Sovietică, delegații ale organelor de partid și de stat din mai multe județe, municipii și orașe ale tării noastre au plecat în U.R.S.S. pentru a participa la festivitățile organizate cu prilejul celei de-a 61-a aniversări a Marii Revoluții Socialiste din Octombrie. O delegație a județului Satu Mare, condusă de tovarășul Vasile Gîta, secretar al Comitetului județean de ,partid, în regiunea Transcarpatică — R.S.S. Ucraineană ; o delegație din județul Maramureș, condusă de tovarășul Florian Bă- găluț, secretar al Comitetului județean de partid, in regiurtea Ivano- Franko — R.S.S. Ucraineană ; o delegație a județului Suceava, condusă de tovarășul Ștefan Panaitiu, secretar al Comitetului județean de partid, în regiunea Cernăuți — R.S.S. Ucraineană ; o delegație a județului Galați, condusă de tovarășul Alexandru Scu- taru, șef de secție la Comitetul județean de partid, în raionul Vulcă- nești — R.S.S. Moldovenească ; o delegație a județului Botoșani, condusă de tovarășa Elena Olteanu, membru al Biroului Comitetului județean de partid, în raionul Rîșcani — R.S.S. Moldovenească ; o delegație a municipiului Tulcea, condusă de tovarășul Ion Martin, prim-vice- președinte al Consiliului popular municipal, în orașul Izmail — R.S.S. Ucraineană ; o delegație o orașului Pașcani, condusă de tovarășul Marian Oharciuc, secretar al Comitetului orășenesc de partid, în raionul Ungheni — R.S.S. Moldovenească.
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mamei
Costel merge la grădiniță, iar 

Lăcrămioara este o foarte sili
toare școlăriță in clasa a Il-a. 
Și tare ar vrea și ei să zburde 
fără nici o grijă, fără nici o um
bră de tristețe, ca toți ceilalți 
copii. Dar pentru asta ar trebui, 
mai intii și mai intii, să aibă cui 
zice mamă. Pentru că mama lor, 
Maricica Todirică (după nume
le fostului bărbat, de care s-a 
despărțit), a plecat fără adresă 
și nu le-a mai dat nici o veste. 
Iile Olaru, din comuna Heleș- 
teni, județul Iași, tatăl Marici- 
căi și bunicul lui Costel și al Lă
crămioarei, pe care-i crește cum 
se pricepe, roagă cititorii rubri
cii să-l ajute in găsirea 
așteptate cu atita dor și drag 
copiii ei.

încărcător
sau... „des- 
cărcător" ?

celei 
de

Radu Iurea, șofer pe autoca
mionul 21-Iș-1424, a tras pe 
dreapta, i-a dat ziua bună mo
rarului, după care și-a văzut de 
treaba pentru care venise. Nici 
prin minte nu-i trecea cam de 
ce va fi in stare Vasile Bucșă. 
Bucșă este (mai bine zis era) 
încărcător pe camionul con
dus de Iurea. Și i-a trecut 
prin minte să ia butelia de 
aragaz a șoferului (aflată in 
mașină) și s-b vlhdă. Cui s-o 
vîndă? Aici e-aici. I-a vindut-o 
cu 1 500 lei chiar... morarului, 
căruia stăpinul buteliei, șoferul, 
om politicos, Ii dăduse bună 
ziuă la venire...

A rămas...
statuie

— Ce-o fi pățit șeful nostru 
de-i așa de cătrănii azi, de 
parcă i s-au lunecat corăbiile?

— Mai știi ? Om vesel ca el 
mai rar. Dar acum...

Acum, Grigore Popescu, 
șeful carierei de marmură Cii- 
neni, județul Vîlcea, simte cum 
ii fuge pămintul de sub picioa
re. Știți ce i-a dat prin gind? 
Printre ceilalți lucrători de pe 
statele de retribuție, a trecut-o 
și pe soția lui. Care soție, deși 
n-a pus piciorul prin unitate, 
a încasat vreo citeva mii de lei. 
La controlul efectuat de către 
organele de anchetă, șeful ca
rierei de marmură a rămas... 
statuie.

Neglijența 
costă...

Cu citeva zile in urmă, turma 
cooperativei agricole din Cri- 
vina, județul Mehedinți, s-a 
împuținat cu 41 de oi. Nu, n-a 
dat iama prin ele nici un lup. In 
timp ce ciobanul cinta din flu
ier (se zice că are „chemare"), 
oile s-au ospătat din belșug cu 
soia, pină nu s-au mai sculat de 
pe jos. O coincidență — neferi
cită — a făcut ca la o 
operativă agricolă, din 
același județ, vacile să 
sate prea mult intr-o 
Pină la urmă, 13 n-au 
tut fi salvate. Cei care
animalele in grijă fluieră acum 
a... pagubă.

altă co- 
Dănceu, 
fie lă- 
lucernă. 

mai pu- 
au avut

în centrul
GalațiuluiS-au înălțat în centrul muni
cipiului Galați blocuri moderne, 
cu încălzire centrală. Numai 
căldura din apartamente le di
ferențiază. In timp ce unii lo
catari se pling, pur și simplu, 
că nu pot sta in casă din cauza 
căldurii prea mari, alții (ca, de 
pildă, vecinii lor din blocurile 
„R" de pe strada Navelor și cei 
din blocurile „V" din Aleea 
Mercur) se pling că mercurul 
termometrelor parcă a înghețat. 
Locatarii în cauză susțin că de 
vină este racordul defectuos de 
la punctul termic. Și tot ei ne 
asigură că dacă s-ar suprave
ghea mai atent presiunea șl 
temperatura apei calde din re
țeaua de termoficare, nu s-ar 
produce asemenea anomalii. Ba, 
mai mult: s-ar putea face și 
ceva economii...

Rubrică redactată de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii"
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PENTRU CREȘTEREA PRODUCȚIEI ZOOTEHNICE Printr-o colaborare intensă și perseverentă a constructorilor și beneficiarilor

Toate resursele furajere 0 „nerespectare“ pozitivă a termenelor:
grabnic strînse si bine depozitate!Pentru dezvoltarea zootehniei și creșterea producției animaliere se cere ca în aceste zile să fie recoltate, transportate, depozitate sau însiloza- te toate resursele de furaje. La această dată, cîmpul oferă cîteva milioane de tone de coceni de porumb, colete de sfeclă, resturi legumicole, otavă și alte nutrețuri care trebuie strînse grabnic și conservate cu grijă. Este o sarcină de mare răspundere pentru conducerile unităților agricole, organizațiile de partid nele agricole de specialitate.însilozarea cocenilor în amestec cu tăiței șl colete de sfeclă constituie, în momentul de față, principalul mijloc prin care se poate acționa eficient în vederea completării rezervei de furaje. Este o lucrare de mare urgență și însemnătate, cu atît mai mult cu cit destule unități agricole nu au realizat Integral programul de Însilozare a furajelor. Din datele centralizate la Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare rezultă că planul de Însilozare a fost realizat In proporție de 71 la sută In Întreprinderile agricole de stat șl 65 la sută In cooperativele agricole. Pot fl evidențiate eforturile muncitorilor șl specialiștilor din Întreprinderile agricole de stat ale trusturilor Constanta, Vrancea, Arad, Bacău, Botoșani și Vaslui, care au depășit planul anual de însilozare, iar acum continuă să stringă și să depoziteze ultimele cantități de coceni și de alte nutrețuri. în contrast cu acestea, alte întreprinderi agricole de stat — cum sînt cele din județele Caraș- Severin, Gorj, Olt, Suceava, Harghita — au realizat mai puțin de 40 la «ută din planul anual de Însilozare. Situații asemănătoare se constată și in sectorul cooperatist al agriculturii ; in timp ce gospodarii vrednici au creat rezerve de furaje, alții nu au strîns nici pe departe cantitățile necesare hrăniril raționalo 

a animalelor. Să exemplificăm. Lucrările de Însilozare sint avansate in cooperativele agricole din județele Bihor, Alba, Ialomița, Vîlcea, Cluj ș.a. Balanța furajelor este deficitară Îndeosebi in cooperativele agricole din județele Olt, Dolj, Teleorman, Dîmbovița, Prahova ș.a. Comandamentele agricole și consiliile populare comunale au datoria să analizeze modul cum își asigură unitățile agricole cantitățile ia măsuri lucrărilorCocenii mare rezervă de furaje. Or. în unele unități agricole, deși culesul știule- ților s-a Încheiat, cocenii au rămas pe cîmp netăiați și netransportați.

de la sate, orga-

Mentalitatea lntîlnită pe alocuri că „producția secundară are o valoare mică" este păgubitoare, determină o enormă risipă de substanțe nutritive. După cum se știe, cocenii conțin 25—30 la sută din valoarea nutritivă a plantei de porumb, reprezen- tind deci o importantă sursă de hrană pentru animale. Condițiile climatice din această toamnă au permis conservarea în plantele de porumb a substanțelor nutritive, dar intemperiile pot duce la pierderea acestora.
• Planul anual de însilozare este realizat în 
proporție de 71 la sută în I.A.S. și 65 la sută în 
cooperativele agricole • Un argument pentru 
operativitate: cocenii conțin 30 la sută din va
loarea nutritivă a plantei de porumb • O me
todă gospodărească: însilozarea tăițeilor de 

sfeclă cu coceni și paie

necesare de furaje și să energice pentru grăbirea de însilozare.de porumb constituie o

De aceea, atrîngerea șl însilozarea lor trebuie să se facă imediat. în urma combinelor rămin, împrăștiate pe cîmp, tulpini și frunze din care o bună parte ajung sub brazde. Este o risipă inadmisibilă 1 Este necesar ca toate acestea să fie adunate cu grijă pentru a deveni surse de hrană pentru animale.Trebuie combătută tendința care se manifestă la conducerile unor unități agricole și șefi de fermă de a nu asigura conservarea tuturor resurselor de furaje pe considerentul că planul de însilozare a fost. în linii mari, realizat. Din analizele efectuate a reieșit că ta stoc sînt prea puține furaje, acestea fiind în mare parte consumate. Astfel, la complexul de îngrășare a bovinelor din Amărăștii de Jos, județul Dolj, din 9 000 tone de furaje prevăzute, s-au însilozat 7 500 tone, dar ta stoc mai stat numai 3 000 tone. întrucît situații de acest fel se semnalează șl ta alte complexe, precum și ta numeroase ferme zootehnice ale cooperativelor agricole, se impune să se reevalueze balanța furajeră șl să se ia măsuri pentru completarea stocurilor, folosindu-se ta acest scop toate nutrețurile care există pe cîmp.Pentru a umple „cămara de iarnă" 
a zootehniei se cere mal multă răspundere ta privința organizării transportului furajelor. Încărcării și descărcării rapide a mijloacelor mecanice si atelajelor, evitării staționărilor inutile. Se semnalează numeroase cazuri cind întirzierea strîngerii furajelor este motivată prin lipsa mijloacelor de transport. Or. experiența din numeroase județe arată că această problemă poate fi soluționată. Ne referim la confecționarea unor simple platforme pe cite două roți de cauciuc, atașate în spatele tractorului, cu ajutorul cărora pot fl transportate cantități mari de produse.Valorificarea cu maximă eficiență

și înlăturarea oricărei risipe stat o cerință de prim ordin șl în ce privește produsele secundare rezultate de la unitățile industriei alimentare. Aproape jumătate din totalul substanțelor utile conținute în sfecla de zahăr sînt destinate zootehniei. Dar nu peste tot acestea sînt conservate și utilizate corespunzător. Deși ministerul de resort a indicat însilozarea tăițeilor în amestec cu coceni șl paie tocate, această metodă este prea puțin aplicată. Este necesar ca organele agricole să facă mai mult în , această direcție,1 să urmărească a-plicarea cu rigurozitate a programelor întocmite, a propriilor indica- , ții. La fel de importantă este întronarea unei a- titudinl exigente, k responsabile în a- ' sigurarea, în fiecare unitate agricolă, a cantităților • prevăzute de furaje. Fapt este însilozate nu pot fi Ia o unitate la alta mari cheltuieli. Decă nutrețurile transportate de decît cu foarte aceea, oriclt de importante sînt depășirile Înregistrate la fermele șl unitățile fruntașe în ce privește insi- lozarea furajelor, ele nu pot servi cu nimic celor care rămîn cu fînarele și silozurile goale.In timpul scurt cit a mai rămas pînă la venirea frigului este necesar ca organizațiile de partid și consiliile populare, conducerile unităților agricole să inițieze largi acțiuni de mobilizare a tuturor locuitorilor satelor pentru a strînge și a pune la adăpost toate resursele de furaje, pentru a asigura o bună hrănire a animalelor pină la viitoarea recoltă si a crea condiții bune de creștere a producției de carne și lapte.
C. BORDEIANU

investiții realizate în avans
Din experiența șantierului întreprinderii de utilaje și piese deîntreprinderea de utilaje șl piese de schimb din Suceava este considerată, pe bună dreptate, „mecanicul șef" al Ministerului Economiei Forestiere și Materialelor de Construcții. Anual, aici sînt produse peste 1 500 de repere, în majoritate unicate. îndeplinirea acestor sarcini implică creșterea gradului de policalificare a muncitorilor, perfecționarea continuă a măiestriei lor, o organizare cît mai rațională a muncii, folosirea tuturor resurselor existente și, îndeosebi, manifestarea și fructificarea largă a spiritului de inițiativă al întregului colectiv. De altfel, consiliul oamenilor muncii, colectivul întreprinderii au dat dovadă in decursul anilor de multă inițiativă și au obținut o seamă de succese ta domeniul creșterii eficienței întregii activități economice. După numeroase confruntări si căutări au găsit soluții remarcabile, utile pentru a dobîndi o eficiență economică mai bună. Cu sprijinul centralei și al ministerului s-a stabilit, totodată, introducerea in fabricație a noi repere de serie mare, menite să ducă la creșterea substanțială a productivității muncii și a- proape la dublarea producției marfă. Dar introducerea în fabricație a acestor repere necesită o tehnologie adecvată, precum și realizarea unor lucrări de investiții. Din calculele e- fectuate rezulta că investiția este rentabilă, avantajoasă și, ca atare, fondurile financiare și materiale necesare au fost aprobate, lucrările de construcții-montaj au Început și se desfășoară in ritm rapid, în concordanță cu graficele întocmite, iar unele dintre ele chiar ta avans.Froblema principală care s-a pus de la inceput și se pune în continuare constă în scurtarea duratei de execuție a noilor capacități. Trebuie spus că intențiile beneficiarului și constructorului sînt pe deplin realizabile, cu atît mai mult cu cît, pe lîngă ritmicitatea cu care evoluează lucrările, între acești factori există o strinsă colaborare.

Cunoscînd bine Importanța șl problemele unei asemenea investiții, beneficiarul a antrenat de la inceput muncitorii săi la executarea anumitor lucrări de construcții. Aceștia au eliberat terenul și au făcut săpăturile de fundații înainte de termenele stabilite în grafic. în mod firesc și constructorii de la șantierul 6 Suceava, aparținînd de Trustul de construcții industriale Iași, au avut posibilitatea de a începe lucrările înainte de termen. pe un front larg.Contribuția întreprinderii la ridicarea noilor capacități nu s-a rezumat numai la atît. Pentru urgentarea lucrărilor, muncitorii din unitate s-au angajat să execute o mare parte din utilaje. Astfel, beneficiarul va asigura cu forte proprii utilaje în valoare de peste 20 milioane lei, ceea ce reprezintă circa 90 la sută din necesarul de mașini și echipamente pentru acest an. Inginerul loan Nemțișor, directorul întreprinderii beneficiare, ne-a precizat că întreg colectivul participă, ori de cîte ori e nevoie, la executarea lucrărilor de construc- ții-montaj. Numai pînă în prezent, tinerii din unitate au efectuat peste 2 000 ore de muncă patriotică, iar un număr de 80 pină la 100 de muncitori sint prezenți activ pe șantiere. La punctele de lucru unde sînt întîmpinate o serie de greutăți, echipe de muncitori din unitate vin imediat în sprijinul constructorilor. în multe cazuri s-a lucrat pînă seara tîrziu, Iar atunci cînd a fost nevoie și noaptea.Ca atare, in această lună va intra In producție prima capacitate de radiatoare (corpuri de încălzit) din tablă, care se fabrică pentru întîia dată în ‘ ’radiatoare constă în reducerea de patru ori a cantității de metal, în timp ce căldura radiată este dublă față de cele existente în prezent A doua capacitate de același profil — radiatoare din tablă — va intra in producție cu trei luni mal devreme față de termenul stabilit inițial.

țară. Avantajul acestor

Patru sute de vagoane in fața 
semaforului roșu... al furnizorilor

Constructorii de vagoane din Drobeta-Turnu Severin solicită restanțierilor 
accelerarea livrărilorSondajele Întreprinse In aceste zile în numeroase unități economice, știrile care sosesc la redacție atestă că fiecare întreprindere dispune de mari resurse interne prin valorificarea cărora, în perioada care a mai rămas din acest an, se vor asigura importante sporuri la producția fizică. însemnate rezerve există și la Întreprinderea de vagoane din Drobeta-Turnu Severin. Dar rezultatele obținute aici în acest an nu se situează la nivelul posibilităților reale de creștere a producției, la nivelul sarcinilor de plan. Mai exact, în 10 luni, la producția fizică s-a înregistrat o restanță de peste 400 vagoane echivalente pe patru osii. Care sint cauzele acestei stări de lucruri ?— în prima parte a anului — ne precizează ing. Dumitru Croitorii, director adjunct — am întîmpinat o serie de greutăți în ceea ce privește nominalizarea producției și omologarea unor tipuri de vagoane. întregul nostru colectiv s-a mobilizat intens și toate aceste probleme au fost soluționate. Dar cele mai mari greutăți cu care ne confruntăm în prezent se datoresc unora dintre

partenerii noștri de cooperare, care ne-au livrat diferite subansamble sau reperele contractate pentru acest an cu mari întîrzieri șl in cantități necorespunzătoare. Tuturor le solicitării să impulsioneze ritmul de fabricație, să recupereze grabnic restanțele, de aceasta depinzînd realizarea sarcinilor de plan pe care ni le-am asumat în acest an.1. ÎNTREPRINDEREA „23 AUGUST" DIN BUCUREȘTI are o restanță de 584 conuri interioare din bronz sinterizat.2. ÎNTREPRINDEREA DE UTILAJE TEHNOLOGICE DIN BUZĂU este datoare cu 13 cisterne de 90 mc.3. ÎNTREPRINDEREA DE ARMATURI INDUSTRIALE DIN FONTA ȘI OȚEL DIN ZALAU a acumulat o restanță de 800 robineți de golire.4. ÎNTREPRINDEREA MECANICA DE UTILAJE TEHNOLOGICE DIN MORENI are o rămînere în urmă de 16 cisterne de 90 mc.
lată răspunsurile unităților vizate:

utilaj chimic Ploiești a executat prototipul, care a fost supus omologării, în timpul omologării au intervenit alte observații și solicitări de modificare a parametrilor cuprinși in proiect. în sfirșit, în a doua parte a acestui an, întreprinderea din Buzău a primit proiectul, trecînd la pregătirea producției și la execuția primei cisterne, care va fi gata pentru repetarea omologării în luna noiembrie. După aceasta se va trece la fabricația întregului Iot de 35 de cisterne contractate, urmînd ca ele să fie livrate, eșalonat, în lunile viitoare".
„Contractele vor fi 

îndeplinite 
mai devreme"Pompiliu Dămaș, inginer-șef la întreprinderea de armături industriale Zalău : „Problemele privind respectarea obligațiilor pe care le avem față de întreprinderea de vagoane din Drobeta-Turnu Severin au fost analizate cu înaltă exigență și răspundere de colectivul nostru. Cu acest prilej s-a hotărît ca toate produsele contractate cu această unitate economică să fie livrate cu o lună mat devreme. O parte din restanțe au fost lichidate pînă la 20 octombrie. La acea dată mai aveam de livrat

505 robineți de golire, din care 300 au fost expediați pînă la sfîrșitul lunii, iar restul de 205 vor fi livrați în luna noiembrie".
„Sîntem hotăriți să 

lichidăm grabnic 
restanțele"Nicolae Stroilescu, inginer-șef la întreprinderea de utilaje tehnologice Moreni : „Restanțele pe care le avem în prezent față de întreprinderea de vagoane se datorează omologării cu întîrziere a cisternelor de 90 mc. în momentul de față dispunem de documentația definitivă, materiile prime și materialele au fost contractate, iar o parte din acestea se află în întreprindere. Este necesar însă ca întreprinderea de utilaj chimic „Grivi- ța roșie" din București să urgenteze expedierea tablei pentru funduri de cazane. în luna noiembrie vom executa două cisterne de 90 mc și vor fi omologate tehnologiile de fabricație. Cu toate greutățile ivite pe parcurs, întregul nostru colectiv este hotărît să recupereze grabnic restanțele, lncît în lunile decembrie și ianuarie să fie executate și expediate toate cisternele prevăzute în contractul Încheiat cu întreprinderea de vagoane din Drobeta-Turnu Severin".

din Suceava

Recoltarea furajelor, pe ultimei® suprafețe, la cooperativa agricolă Grădiștea, județul IlfovFoto : Agerpres
BRA1LA

O nouă navă 
lansată la apăLa Șantierul naval din Brăila a fost lansată o nouă navă de 4 500 tdw — cargoul „Sascut" — destinată flotei noastre comerciale maritime. De remarcat este faptul că noul cargou lansat face parte din producția marfă a primului trimestru al anului 1979. De asemenea, de la șantierul a- mintit a plecat, recent, în probe de mare un nou cargou — „Săveni", de 4 500 tdw. destinat beneficiarilor externi.

„Deși a existat 
o fluctuație 

a comenzilor, 
ne vom onora 

obligațiile"Ștefan Bujoreanu, director tehnic la întreprinderea „23 August" București : „Inițial, întreprinderea de vagoane a comandat pentru acest an 2 280 conuri interioare din bronz sinterizat. Ulterior, în luna martie, beneficiarul ne-a anunțat că renunță la 900 conuri din cantitățile contractate. Dar în luna august beneficiarul suplimentează comanda cu 140 conuri. In urma acestor schimbări solicitate de beneficiar a rămas să livrăm pentru acest an 1 520 conuri. în ce ne privește, sîn- tem hotăriți să ne onorăm în întregime obligațiile asumate. Pînă acum

au fost livrate 1 216 conuri, iar in lunile noiembrie și decembrie vom livra și restul de 300. Comenzile suplimentare din prezent ale beneficiarului vor putea fi onorate numai în măsura în care vom reuși să asigurăm baza materială necesară. Pentru lămurirea acestui aspect, beneficiarul să ia legătura cu conducerea unității noastre".
„Se soluționează 

problema cisternelor"Nicolae Ionete, inginer-șef la întreprinderea de utilaje tehnologice din Buzău : „Restanțele au început încă din momentul proiectării cisternelor de către Institutul de cercetări, inginerie tehnologică și proiectare rafinării din Ploiești. După elaborarea proiectului, organele de verificare — din cadrul I.S.C.I.R. și Ministerului Industriei Chimice — au cerut o seamă de modificări. întreprinderea de

Dispecerul public adaugă...Există, așadar, premise certe pentru ca fiecare din unitățile vizate să lichideze intr-un termen scurt rămînerile în urmă. Important este ca posibilitățile existente in această privință să fie operativ valorificate. Iată de ce, in unitățile amintite — precum și în întreprinderile de osii și boghiuri din Balș, de utilaj chimic din Ploiești și de utilaj chimic și forjă din Rîmnicu Vîlcea — conducerile acestora, organizațiile de partid sînt chemate să ia măsuri hotărite și energice pentru ca restanțele în livrările Către întreprinderea de vagoane din Drobeta-Turnu Severin să fie lichidate integral — la toate reperele și subansamblele — și cit mai repede.în altă ordine de idei, trebuie spus că la întreprinderea din Drobeta- Turnu Severin s-au deplasat — la intervale mai mari sau mai mici de timp — cadre cu munci de răspundere din ministerul și centrala industrială de resort. Și, de fiecare dată, s-au stabilit, de comun acord, măsuri menite să ducă la înlăturarea neajunsurilor. Totuși, respectivele măsuri nu și-au găsit decît în parte aplicarea în practică. Tocmai de aceea acum se impun o intervenție energică, imediată, un sprijin nemijlocit din partea conducerilor centralei și ministerului de resort.
Iile ȘTEFAN, Virgil TATARU, Mihai BAZU

ORADEA

Instalație 
de recuperare 

a energieiUn grup de muncitori specialiști de la întreprinderea de alumină Oradea, preocupați de găsirea unor soluții noi și eficiente de economisire a combustibilului, au proiectat și in- ceput lucrările de construcție, în cadrul unității, la instalația de recuperare a căldurii din alumina calcinată. Intrarea el în funcțiune, încă în trimestrul I al anului 1979, va permite să se economisească anual circa 4 000 tone combustibil convențional.
CRAIOVA

Preocupări pentru 
diversificarea 
prefabricatelor în cadrul preocupărilor pentru diversificarea producției, colectivul întreprinderii de prefabricate din beton Craiova a introdus în fabricație, pe lîngă sortimentele sale tradiționale — panouri mari pentru locuințe și elemente spațiale, tuburi precomprimate, fișii armate pentru acoperiș, elemente de structură pentru construcții agrozootehnice — elemente din poliester armat cu fibre de sticlă. întreprinderea produce, în- tr-o gamă diversă de sortimente și culori, parapeți pentru închiderea balcoanelor, care înlocuiesc geamul armat. Recent a început producerea panourilor de fațadă asamblate din fîșii de beton celular autoclavizat. (Ni- oolae Băbălău).

Alt reper ce va fi Introdus In fabricație îl constituie căzile de baie din tablă ambutisată. Această nouă secție va intra în funcțiune in luna aprilie 1979, cu șase luni mai devreme. Utilajele pentru dotarea secției vor fi gata încă din acest an în proporție de 80 pînă la 85 la sută și majoritatea vor fi realizate tot de către beneficiar. Concomitent cu confecționarea utilajelor se lucrează la montarea lor în noua sală monobloc.Odată cu intrarea în funcțiune a noilor capacități, în întreprindere vor apărea o serie de meserii noi, cum sînt smălțuitul băilor, sudarea electrică cu role fără electrozi și altele. Pentru asigurarea cadrelor necesare, conducerea unității a stabilit din timp măsurile corespunzătoare. 120 de muncitori au fost trimiși la spe- . cializare și alți 60 ișl vor însuși cunoștințele necesare in unități din Iași, Sibiu, Mediaș, Ploiești, București și altele cu profil și meserii asemănătoare. în sfîrșit, alți muncitori vor fi pregătiți chiar în întreprindere.Desigur că atît membrii consiliului oamenilor muncii din întreprindere, cît șl constructorii mal au multe probleme de rezolvat și vor mai fi confruntați cu destule probleme pină la intrarea in funcțiune a noilor capacități de producție. Dar colectivele amintite au dat dovadă da multă inițiativă și pricepere în găsi-

rea șl aplicarea celor mal valoroase metode de muncă pentru a executa lucrările de construcții-montaj la nivelul tehnologiilor stabilite în proiect și pentru a scurta termenul de dare în funcțiune a noilor obiective industriale, așa cum s-a propus. în ședința de comandament din luna octombrie s-a stabilit, printre altele, asigurarea cu prioritate a unor lucrări, materiale și utilaje in funcție de necesități și de frontul de lucru creat. Printre altele, s-a stabilit asigurarea cu pompe și ventilatoare, cu armături metalice, urgentarea probelor mecanice și urmărirea comportării utilajelor montate, grăbirea executării transportului suspendat ce se realizează în colaborare cu „Unio" Satu Mare, asigurarea cu energie e- lectrică și termică, cu apă industrială, terminarea acceselor de cale ferată și rutiere, realizarea recepției preliminare și Începerea probelor tehnologice. Stat acțiuni care dau certitudinea că buna colaborare constructor și beneficiar va îndeplinirea angajamentului pune în funcțiune înainte de aceste noi obiective. Cel puțin pină acum s-a dovedit că angajamentul asumat are o solidă acoperire ta fapte.

dintre asigura de a termen
Florea CEAUȘESCU

Succese ale siderurgîștilor și minerilorPotrivit datelor centralizate la Ministerul Industriei Metalurgice, harnicii siderurgiști din marile combinate și întreprinderi specializate au intrat în penultima lună a anului cu o producție suplimentară de peste 138 000 tone fontă, 150 000 tone oțel . aliat și înalt aliat, 43 500 tone laminate grele și 48 000 tone cocs metalurgic. De asemenea, unitățile metalurgiei neferoase realizat, peste plan, nate de aluminiu aluminiu.în cursul acestui Uzinei de preparare
și aliajelor au cantități însem- și produse dinan, colectivul _______ __  ______ a minereului de la Teliuc, aparținînd întreprinderii miniere Hunedoara, a prelucrat cu 21 000 tone minereu de fier brut mai mult decît a fost planificat. Creșterea producției de preparat, a calității minereu de fier și eficienței eco-

nomice are la bază strădania și preocuparea întregului colectiv de muncitori, tehnicieni și ingineri pentru creativitatea tehnică și promovarea noului. După mai multe studii și încercări efectuate în privința ridicării randamentului și a gradului de utilizare a cuptoarelor de prăjire a minereului s-a asimilat și realizat cu forțe proprii un tip nou, îmbunătățit, de arzătoare, care se utilizează cu rezultate bune, asigurind reducerea consumului de combustibil. S-a trecut la înlocuirea treptată a sistemului clasic de înzidlre a cuptoarelor prin utilizarea mortarului, cu un procedeu nou bazat pe adezivi sintetici, avlnd ca efect reducerea la jumătate a timpului de Înzidlre și creșterea cu circa două luni a duratei de funcționare a cuptoarelor intre două reparații, și consumul de
CONTRASTE

Tehnologie de ars...Ne putem lesne imagina cît de mare este temperatura în cuptoarele unde se ard plăcile de faianță. De sute de grade. Dar nu din această cauză transpiră conducerea intreprinderii „CESA- ROM" din Capitală. Motivul este cu totul altul. Potrivit tehnologiei, pentru a fi arse, plăcile de faianță sint așezate pe niște cărucioare și introduse în
Hai să— Hai să ne Jucăm de-a trenul ! — îipropuse Gigei lui Cos- tel. Tu să zicem că ești la întreprinderea „23 August" din București, iar eu îți aduc pe calea ferată un tren plin de laminate de la Combinatul de oțeluri speciale din Tîrgoviș- te. Dar nu toate goanele odată.— Da’ de unde tu jocul ăsta ?— De la tăticu.____jucat și el. împreună cu alți nenea. Uite cum vine jocul : încărcăm patru vagoane; unul îl trimit la Bra-

va-știlL-a

micșorîndu-se astfel cărămidă refractară.

economiicuptoare. Șl un astfel de cărucior încărcat cu plăci de faianță cîntărește 1 350 kg, iar fără faianță — 1 000 kg. Nu, nu e nici o greșeală. Faianța — deși ea trebuie arsă — aproape că nici nu se observă pe căruciorul confecționat din cărămizi refractare groase. După tehnologia folosită s-ar părea că principalul obiectiv al întreprinderii este ar-

derea... cărămizilor refractare. Or fi cărămizile cu pricina refractare, dar în cuptor absorb o mare cantitate de căldură, proporțional cu masa pe care o au. în mod inutil! Și prin cuptoare trec mii de astfel de cărucioare. Cu alte cuvinte, tehnologia aplicată se dovedește cam... refractară la economii. (I. Teodor).
ne jucăm de-așov, altul la pe altul la Focșani și al patrulea la Pitești. Le descarc acolo și pe urmă le încarc iar în vagoane și vin cu ele la tine.— Bine, da’ pînă te plimbi cu vagoanele prin toată curtea, eu stau degeaba și mă plictisesc. Nu-mi ăsta. Hai i serios.Ce nueste faptul că joc de copii al oamenilor mari a creat unității bucureștene „go-

trenul!Ploiești,

ce ? jocul. Știi place să ne jucăm...știa Gigei acest

luri" în aprovizionarea cu metal, ce se livrează în cantități vagonabile. Fără a mai pune la socoteală costul transportului pe asemenea rute fanteziste ! Și aflăm că nu numai cei de la întreprinderea „23 August" au pățit așa, ci și alte unități constructoare de mașini.Oameni mari de la combinatul tîrgoviș- tean, analizați cu răspundere acest semnal și puneți ordine în livrarea metalului 1 (C. Cârlan).
Beton fără ciment ?Dacă ne-am lua după aparențe, ar trebui ca ta viitor construcțiile să fie clădite fără materiale de... construcții. Altfel nu se poate explica de ce, în pofida tuturor demersurilor, o serie de furnizori se grăbesc să-și reze obligațiilettactuale ferm asumate. Un caz concret : pe șantierele din municipiile Bacău șl Gheor- ghe Gheorghiu-Dej, ca și pe cele din orașele Moinești, Buhuși,

nu ono- con-
Tg.

„Mina deLa inceput au tonete în piața Obor. Cineva a avut ideea să le Cățelu din Pentru ce ? Deocamdată nu se știe. Cert este
fostmute in piața Capitală.

W

Ocna, constructorii așteaptă și iar așteaptă cimentul mult promis. Furnizorul — Combinatul de lianți și azbociment din Bicaz — nu dă nici un semn in privința intențiilor sale. Și așa, una după alta, restanțele în livrări au căpătat proporții considerabile. în luna septembrie s-au ridicat la 1 000 de tone, iar în octombrie, din cele 9 450 tone contractate, au fost livrate

doar 1 800 tone. Să fi ajuns tovarășii de la Bicaz la o nouă concepție în materie de construcții ? La betoane fără ciment ? știm, s-a prea auzit asemenea idee să supusă brevetării, trebui, totuși, scos „brevet" : pentru disciplină contractuală, că prea este pusă la Încercare răbdarea constructorilor 1 (Gh. Baltă).

Nu mai ales că nu ca o fieAr un ln-

fier“ din ...mijlocul pieței că de un an și jumătate stau aici îmbrăcîn- du-se în rugină. Așa că acum sînt tocmai bune pentru a fi predate la fier vechi. Rețineți : piața Cățelu —
o adresă utilă pentru întreprinderea de colectarea metalelor, dar mai ales pentru gospodarii sectorului 3. (I. Ștefan).
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DUMINICA A ÎNCEPUT

2. Azi, despre: ORGANIZAȚIA U.T.C
DINTR-UN COLECTIV MUNCITORESCNu este o metaforă, ci o realitate faptul că populația țării întinerește de la an la an, că eșaloane tot mai mari de tineri trec examenele maturității in fluxul prefacerilor înnoitoare ale României contemporane. Pregătirea și formarea lor pentru viață constituie însă un proces complex, de mare răspundere, locul central ocupîndu-1 educarea prin muncă și pentru muncă, dezvoltarea conștiinței revoluționare, a spiritului de disciplină și responsabilitate, cultivarea hotărîrii de a acționa cu dăruire și abnegație acolo unde o cer nevoile societății noastre. Aceasta este îndatorirea primordială și esența întregii activități politico-educative desfășurate de organizațiile Uniunii Tineretului Comunist, activitate a cărei profunzime și amploare depind hotărîtor de modul cum organizațiile de partid știu s-o îndrume și s-o controleze. Există încă în acest domeniu, trebuie să recunoaștem, și probleme nerezolvate, și deficiențe, dar noi am ales aspecte din activitatea pozitivă a unui colectiv muncitoresc în care tinerii dețin o pondere însemnată, tocmai pentru a favoriza generalizarea experienței bune din acest domeniu.Ne vom referi, în cele ce urmează, Ia experiența acumulată de organizația de partid de la întreprinderea de aluminiu Slatina în îndrumarea acestei importante activități.UCENICIE LA ȘCOALA --------NISTA A SPIRITULUI ȚIONAR — iată cum ar caracterizate căile, formele cele prin care organizația a „aluminiștilor" slătineni îi deprinde pe uteciști să acționeze ca autentici militanți pentru nou în muncă și in viață.„Prezența în activitatea U.T.C. a comuniștilor cu experiență, intervențiile lor prompte, mature și pline de înaltă exigență partinică — ne spunea tovarășul Matei Fira. secretarul comitetului de partid — determină, firesc, elaborarea de planuri de măsuri concrete, axate pe probleme fundamentale, asigură in toate împrejurările insuflarea unul puternic spirit revoluționar, de neîmpăcată combativitate față de lipsuri și neajunsuri, de infrîngere a oricăror

COMU- 
REVOLU- putea fi și mijloa- de partid

Ediția a doua a marii competiții 
sportive naționale „DACIADA

obstacole șl dificultăți, de continuă autodepășire". Rezultatele acestei preocupări se oglindesc în primul rînd in sfera producției, unde colectivul întreprinderii depășește lună de lună planul producției nete și al producției fizice, obținînd cu regularitate beneficii suplimentare.Un loc important în procesul de Îndrumare îl ocupă analiza periodică a activității organizației de tineret, atit la nivelul comitetului de partid, cit și la cel al organizațiilor de bază, ceea ce prilejuiește trecerea sistematică în revistă a contribuției tine-

partid și Însușit apoi de consiliul oamenilor muncii, de comitetul sindicatului șl comitetul U.T.C., au fost inițiate în fiecare formație cursuri de ridicare a calificării. Iată doar citeva cifre semnificative : 302 muncitorisînt cuprinși în cursurile de calificare de scurtă durată, 730 în cursurile de perfecționare a calificării la locul de muncă, la care se adaugă seraliș- tii, participanții la diferite centre de formare profesională, în marea lor majoritate tot tineri, tn acest context, un loc de seamă în activitatea organizațiilor U.T.C. îl ocupă declanșarea
I £1

la întreprinderea de aluminiu Slatina
rilor la bunul mers al unității, scoaterea la lumină cu spirit critic a deficiențelor care se mai manifestă. în cadrul unei asemenea ședințe de analiză, bunăoară, comitetul de partid pe întreprindere a îndrumat comitetul U.T.C. să se ocupe mai intens de organizația de tineret din secția anozi — unde se iviseră un șir de lipsuri în producție, de acte de indisciplină, cum ar fi intirzieri, absențe nemotivate, nerespectarea celor 8 ore lucru etc. — soldîndu-se cu mai ferme față indisciplină, cu ziții colective de intransigență față de deficiențe.EDUCAȚIA PRIN MUNCA PENTRU MUNCA constituie imperativul care a determinat organizația de partid să-și inscrie, ca preocupare prioritară în activitatea sa cu tineretul, desăvîrșirea _ pregătirii profesionale în strînsă le- ’ gătură cu formarea profilului etic comunist. Și aceasta cu atît mal mult cu cît, numai în acest an, au pășit pentru prima oară în Întreprindere 854. de tineri și tinere.. Pe baza unui program inițiat de comitetul de

de această preocupare luarea unei atitudini de anumite acte de instaurarea unei po-

de Inițiative menite să mobilizeze pe tineri în îndeplinirea sarcinilor de producție, inițiative cum sînt : „Stop risipei și rebuturilor", „Cu toate e- nergiile pentru economisirea energiei !“ etc.Ar mai trebui, de asemenea, subliniată importanța educativă a muncii patriotice : valoarea lucrărilor efectuate prin munca patriotică a tineretului din uzină — colectare de metale vechi și deșeuri, amenajări de zone verzi, plantarea unui milion de pini la pepiniera de la Strehareț — se ridica, la sfîrșitul lunii septembrie, la 321 000 lei, aproape dublu față de angajamentul inițial.Odată cu cultivarea atitudinii înaintate față de muncă, a spiritului de întrajutorare, se desfășoară o intensă activitate pentru „recuperarea" prin muncă a unor tineri certați cu disciplina sau contaminați de mentalități neconforme cu etica societății noastre. Fără nici o calificare, dezordonat, „absenteist" era, bunăoară, P.I., unul din bunii sudori de astăzi din secția reparații metalurgice, transformat prin forța de înrîurlre a colectivului, prin manifestarea răspicată a fermității comuniste. Și acesta nu a

singurul „caz" trecut la capitolul „recuperări".Pornind de la unele constatări făcute în Întreprindere, trebuie să subliniem necesitatea ca birourile organizațiilor de bază să se îngrijească in mai mare măsură ca membrii U.T.C. care au devenit membri de partid să nu se rupă de generația lor, continuind să desfășoare felurite activități in cadrul organizației, privite însă acum ca sarcini de partid șl duse la îndeplinire cu rigoarea maturității comuniste.PETRECEREA PLĂCUTĂ ȘI CU FOLOS A TIMPULUI LIBER, iar, pe acest fundal, ÎMBOGĂȚIREA CONTINUA A CUNOȘTINȚELOR POLITICE, TEHNICE, ȘTIINȚIFICE ȘI ARTISTICE ALE TINERILOR intră, de asemenea, în sfera preocupărilor organizației U.T.C. De o deosebită a- tenție se bucură, de pildă, învățămîn- tul politic U.T.C., conferințele, simpozioanele, vizionările și discuțiile despre filme, cărți, piese de teatru.Trebuie să menționăm că una dintre formele specifice de acțiune cul- tural-educativă ale organizației U.T.C. este organizarea de manifestări la căminele de nefamiliști. întreprinderea slătineană are două asemenea cămine, dintre care la unul se desfășoară cu regularitate seri literare, recitaluri de muzică, prezentări de recenzii etc., în timp ce celălalt este, in mod inexplicabil, cam neglijat. De ce ?O arie importantă de afirmare a tineretului întreprinderii, de călire pentru muncă și viață o reprezintă acțiunile sportive și turistice. Se cuvine amintit că tineretul urinei, in afara performanțelor sportive obținute in diferite concursuri și la prima ediție a „Daciadei". a partici- , pat la numeroase itinerare turistice in întreaga țară....Sînt rezultate care obligă la continua perfecționare a stilului și metodelor de muncă, la ridicarea continuă a ștachetei exigențelor, pornind de la ideea fundamentală că îndrumarea tineretului nentă, temeinică vergură. e o acțiune perma- și de largă an-
C. VARVARA 
E. ROUĂ

„vmui iiRecenta expoziție retrospectivă deschisă la•Muzeul județean, din > ..Portret de Satu «Mare, „Omul și natura din- Țara Oașului în creația plastică a lui Ion Tînțaș", este revelatoare, menită să impună creațiile unui ce s-a născut Țara Oașului în conștiința prin imaginile fotografice, excelente de altfel, ale lui Ioniță G. Andron și prin creațiile graficianului Paul Erdiis. De data aceasta, lucrările sint semnate tot de un cunoscător profund al oamenilor acestei legendare „țări".Elev al pictorului Jean Al. Steriadi, pictorul va urma lecția maestrului său in ceea ce privește exprimarea dară, slujin-

du-se de un desen fei-m. Seria portretelor, ja-uaârci de bărbat", intitulată „Unchiul Iacob", „Fată cu maramă galbenă", „Fetiță cu beretă" și mai ales „Oșan în suman" propun tipologii robuste, optimiste. Nici o licență nu-și permite pictorul în redarea oamenilor satului, acești rapsozi populari, dar și harnici gospodari. Specific acestor portrete : intensitatea optimismul „ contagios al oamenilor exprimă hotărîrea, statornicia lor pe meleagurile în care s-au născut.Numeroase tablouri din expoziție sînt inspirate din datinile și obiceiurile oșenești, văzute ca o amplă și perpetuă desfășurare. Suflul narativ este vizibil în „Alai de nun-

pictor în Oaș. intrase noastră
privirii, aproape

tă“, „Dans oșenesc", precum și în tablouri ce refac imaginea tradițională a „Simbrei oilor". Ușor idilice, tablourile păstrează atmosfera tradițională, autentică a ceremonialului oșenesc.O natură solară, viguroasă și robustă, a- liată mereu omului, se desfășoară în ample peisaje cum sînt „Peisaj de vară" I și II, oți în imagini decupate dintr-un tablou, „Copiii jucin- du-se la Tur", „Iarna la Tur", „Sălciile".„Omul și natura din Țara Oașului în creația plastică a lui Ion Tinț aș" impune un pictor matur, îmbogățind creația artistică- din această parte a țării.
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Grigore SCAR1AT

Un volum de „Documente
literare" *)

complexele și sportive din intrea- au cunoscut din nou mulțimilor venite să aer liber, să arunce

LA CLUJ-NAPOCA

Duminică, 5 noiembrie, in culorile arămii și incă verzi a.e laa nei, stadioanele, terenurile ga țară tumultul alerge in ___ ______ __greutatea ori să sară peste ștachetă, să se întreacă la fotbal, volei, baschet, handbal, rugbi, irîntă sau altă disciplină sportivă. A fost prima zi din ediția a doua a marii competiții sportive naționale „Da- ciada". Reamintim că, potrivit regulamentului, „Daciada" cuprinde întreceri de iarnă (ce se desfășoară in perioada noiembrie — februarie) și întreceri de vară (in perioada martie — octombrie), cu finale pe

Imaginile fotografice au 
surprins aspecte de la 
întrecerile inaugurale pro
gramate pe Stadionul ti

neretului din Capitald

Nicu Visile

„Fată cu maramă galbenă „Oșan in suman"de Ion Tintaș

Cum au ajuns unii I. T.B.-iști experți

Simbătă seara, între orele 18—19, pe traseul liniei de autobuze 31 rapid din Capitală, sute și sute de oameni așteptau cu mina streașină la ochi sosirea mașinilor. Ce s-o fi in- tîmplat de nu vin ? — se întrebau călătorii. Mergem la capătul liniei 31 rapid din cartierul Dămăroaia, să aflăm cauzele întirzie- rii. Acolo, ce să vezi ? Două controloare de cap de linie, un controlor de trafic (cu mașina I.T.B. nr. 152), plus... 14 autobuze, cu

în... dopuri numerele Î.T.B. 2359, 2207, 2395, 3122, 3104,2217, 114, 574 și altele. Stăteau ca la expoziție. (Una asemănătoare cu expoziția de tramvaie de la Obor, despre care ziarul nostru a scris săptămîna trecută).— S-a făcut un... dop pe traseu — ne explică una din controloare.Adică, vroia să spună controloarea, că între autobuze s-a creat un interval prea mare și șoferii nu vor să mai plece pe traseu, de teama înghesuielii și a

în prestigioasa colecție de „Documente literare" a editurii „Minerva" a apărut recent o amplă selecție din corespondența purtată între începutul război mondial între Titu Maiorescu și tinerii săi discipoli, precum și de acești „tineri maiorescieni" între ei. Intenția editorilor (Z. Ornea, autorul prefeței și al notelor, F. Mihai' și R. Bichis, editorii textului) este explicată în nota introductivă : aceea de a oferi cititorului „o imagine nu numai despre strădania lui T. Maiorescu de a pregăti Convorbirilor o nouă echipă, tinără, conducătoare, dar și de felul cum această generație și-a îndeplinit misiunea asumată". De fapt, in continuarea preocupărilor cunoscute pentru manifestările complexe ale curentelor literare și culturale de la sfir- șitul secolului trecut și începutul secolului nostru din care au rezultat cărțile despre junimism, poporanism, semănătorism și curentul de la Contemporanul, Z. Ornea conturează in acest volum o virtuală (și probabil viitoare) monografie despre a doua generație a Junimii, destinată să reia și să continue cercetarea de acolo unde o lăsase cartea lui Lovinescu despre T. Maiorescu și posteritatea lui critică.Inițiativa este importantă nu numai pentru că in laborato-

1890 și primului

• CARAȘ-SEVERIN. „Zilele culturii la Anina" au programat: simpozionul „Creația tehnico- științifică în sprijinul creșterii eficienței economice", o expoziție a plasticienilor locali, întil- niri ale cititorilor cu scriitorii din Timișoara, lansarea unor noi cărți, spectacole ale formațiilor artistice locale, un concert de fanfare cu participarea formațiilor de gen din mai multe localități ale județului, gala județeană a filmului de amatori sub genericul „Adine și lumină". (Nicolae Cătană). • VASLUI.

apostrofărilor din partea călătorilor.între timp, „expoziția" de autobuze se mărise. Erau acum 20 de mașini.— Ce să facem ? — se lamentau cele două controloare către controlorul de trafic.— Dați-vă demisia pentru incapacitate organizarea muncii l-am auzit zicînd un călător aflat apropiere.— Noi ? Noi care facem datoria...

•) Titu Maiorescu și prima generație de maiorescieni.

rul Convorbirilor și prin unii din elevii lui Maiorescu se vor pregăti noi direcții în cercetarea literară. ' românească (cum este cazul esteticianului M. Dragomirescu, al comparatistului Pompiliu Eliade și, pînă la un punct, chiar al istoricului literar Gh. Bog- dan-Duică, absent in această culegere), ci și pentru că această corespondență dezvăluie numeroase despre criticii cui despre re ai unor reprezentativi oameni de cultură din epoca interbelică și, nu in ultimul rind, asupra lui Maiorescu însuși.Păstrînd liniile cunoscute ale portretului său intelectual, a- ceastă corespondență accentuează una din trăsăturile morale alo mentorului junimist care nu o dată i-a fost contestată : interesul sincer și cupețit pentru generație, pe îndrumă și o efectiv, alegind dintre studenții săi pe cei mai capabili, pe cei mai activi, pentru a le sprijini începuturile și a le consolida o carieră îndreptățind de cele mai multe ori speranțele investite în ei. Trebuie recunoscut că dacă marii critici ai epocii post-maiores- ciene nu se vor alege dintre cei învestiți cu încrederea maestrului, aproape toți aceștia s-au ilustrat în alte domenii de activitate, alese potrivit Înclinărilor lor firești, în estetică, în filozofie, în geografie ; chiar abandonînd linia ofi-

amănunte ecoul real al gheriste in cer- convorbiriștilor, anii de forma-

nepre- tinăra care o ajută

cială a Junimii și, mai âles, orientările concrete ale profesorului în materie de literatură, ei n-au abandonat — aproape fără excepție — spiritul grupării, tradițiile ei venerabile, ajungînd uneori (cum subliniază pe bună dreptate Z. Ornea în prefață) pînă în apropierea unei concepții filozofice mate- rialist-raționaliste, devenind . consecvenți apărători ai democrației și ai libertății de opinie, ajungind astfel în conflict deschis cu reprezentanții grupărilor de dreapta din perioada premergătoare celui de-al doilea război mondial.Dincolo de aspectele, concrete, de informațiile interesînd direct istoria literaturii și a culturii românești de la începutul secolului nostru, completate cu bogate note de editor, cea mai mare parte a acestor scrisori aduc cititorului un câștig moral și întăresc o certitudine cu valoare exemplară, toate, sau aproape toate, aceste scrisori sint oglinda unei vieți închinate muncii, studiului intens, desăvîr- șirii in profesiunea a- leasă. Valorii documentare a acestui volum 1 se adaugă astfel o certă valoare educativă, dincolo de figura maestrului și a elevilor săi apărind, stenic și mobilizator, romanul formării spirituale a unor tineri care cred în virtuțile absolute ale muncii și ale patriotismului.
Mircea 
ANGHELESCU
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Aniversarea a 10 ani de la Înființarea cineclubului casei de cultură a reunit cineamatori și cineaști profesioniști, la dezbaterea „Locul și rolul filmului de amatori în educarea politică, patriotică și civică a oamenilor". La Bîrlad, ediția a doua a Festivalului național „Cîntarea României" a stimulat activitatea celor mai tineri plasticieni de la cercul casei pionierilor și șoimilor patriei, îndrumați de prof. Eugen Iftene. Cele mal reușite creații vor forma obiectul unul ciclu

ConcursulFestivalul-concurs de „Crizantema de aur", ajuns la ediția a Xl-a, va avea loc la Tîrgoviște. între 20 șl 25 noiembrie. Desfășurată In cadrul celei de-a Il-a ediții a Festivalului național „Cîntarea României", această confruntare artistică își propune vitalizarea romanței ca gen muzical, promovarea de noi talente din rîndul interpreților amatori, îmbogățirea repertoriului cu

„Crizantemaromanțe de aur44noi compoziții. Actuala ediție este structurată pe două secțiuni — de creație și interpretare — fiind organizată de Comitetul de cultură și educație socialistă al județului Dim- bovița, In colaborare cu Uniunea Compozitorilor, Radioteleviziunea Română și Asociația oamenilor de artă din instituțiile teatrale și muzicale.
de expoziții. Prima dintre acestea — expoziția tînărulul Vastle Petrof, găzduită de casa de cultură a sindicatelor. (Crăciun Lăluci). 
• TIMIȘ. „Mișcarea muncitorească și desăvîrșirea unității statale de la 1 decembrie 1918". „Desăvîrșirea unității statale a României, moment fundamental în dezvoltarea social-economică a țării", „încheierea procesului de formare a statului național unitar român" sint citeva din temele simpozioanelor găzduite, în aceste zile, de cluburile muncitorești și căminele culturale

din județ. Centrul de librării Timișoara a lansat volumul „Din 4 inimi" al poetului Nikolaus Berwanger, apărut la edi-
tura „Eminescu", în traducerea lui Anton Palfi. Pe scena clubului C.F.R. din Timișoara se desfășoară a 9-a ediție a Festivalului concurs de muzică tină- ră „Timișoara floare rară", organizat de Consiliul județean al

țară o dată la doi ani (Snccpind cu anul 1978).Preluind bogata experiență acumulată la prima ediție, dar și învățămintele acesteia, organele și organizațiile sportive sau obștești cu atribuții în sport vor acționa, fără indo'ială, pentru a ridica pe un plan superior noua ediție a „Da- ciadei" — în sensul mobilizării unui număr și mai mare dc cetățeni, a întregului tineret, in sensul organizării unor competiții sistem turneu, nu doar eliminatorii, și al depistării mai multor elemente talentate care să Împrospăteze și să revigoreze eșalonul de performanță. Le urăm succes deplin in realizarea acestor sarcini puse de partid!în grupajul de față, redăm citeva secvențe din acțiunile inaugurale organizate duminică.
1N BUCUREȘTIMii de tineri și tinere din Capitală au participat duminică dlmi-; neață la festivitatea de deschidere a celei de-a Il-a ediții a „Daciadei", marcată în municipiul București printr-o amplă manifestare polisportivă desfășurată pe Stadionul tineretului.Cu acest prilej s-a disputat un mare concurs de cros. In cele 12 probe, pe categorii de virstă, s-au evidențiat, printre alții, Paula Mun- teanu și Marius Zincă (ambii de la Școala generală nr. 190) — învingători la categoria 5—7 ani; Constanța Tudorache și Marin Popescu (ambii de la Școala generală nr. 44) — clasați pe primul loc la categoria 11—14 ani; Gheorghița Barbu („Tricodava") și Grigore Urșanu (I.E.F.S.) — ciștigătorii de la categoria peste 18 ani.De asemenea, s-au mai desfășurat competiții de baschet, volei, handbal, minifotbal, rugbi, șah, tenis de masă, o ștafetă aplicativă și Întreceri la alte discipline sportive.

Toate bazele sportive ale municipiului Cluj-Napoca au fost solicitate de Întrecerile din cadrul celei de-a doua ediții a Daciadei. Momentul inaugural a avut loc în parcul municipal, unde — după o scurtă festivitate — peste 500 de tineri pe categorii de vîrstă au participat la un cros — fetele pe 800 de metri, băieții pe 1 000 și 1 500 de metri. Apoi, participanții au asistat la un meci de fotbal între formațiile căminelor de nefamiliști de la întreprinderile „Tehnofrig" și „Armătura". La baza sportivă a asociației „Record", sute de fete de la întreprinderile „Someșul", „Flacăra", „Farmec", „România Muncitoare" au participat la competiții de popice, tenis de masă, șah, handbal, tenis de cîmp. în complexul sportiv „Clujana", la aceleași discipline s-au întrecut atît fete, cît și băieți de la întreprinderile „Clujana", „Unirea", „Terapia", „Porțelanul". în cadrul acestor acțiuni s-au organizat și concursuri pentru trecerea normelor complexului polisportiv „Sport și sănătate". (Alexandru Mureșan).

ÎN JUDEȚUL IAȘIEdiția a Il-a a Daciadei a început în județul Iași prin ampla întreceri de masă organizate duminică, pe ramuri sportive și vîr- ste, în toate unitățile industriale, școli, facultăți și la sate. Astfel, stadionul „23 August" din Dealul Co poului a găzduit întrecerile de atletism ale elevilor de liceu, precum și cele ale studenților, pentru „Cupa anilor I“. A fost organizat și un cros pe arterele din jurul stadionului la care au participat ■ peste 6 000 de tineri.întreceri la atletism au avut loc și pe celelalte stadioane_ din Iași, ca și la Hîrlău, comune, întreceri școlilor generale Ia handbal, întîl- nindu-se la sala sporturilor 8 echipe de fete și 8 de băieți, iar la competițiile organizate la această disciplină între elevi și studenți cu tinerii din întreprinderi s-au întîlnit echipele Politehnica — C.S. Unirea; Liceul nr. 2 — Tehnoton : Universitatea — I.M.A.M.U.S. și altele.A început și campionatul sătesc de fotbal, în cadrul căruia se întrec 100 echipe. (Manole Corcaci).

Pașcani, Tîrgu Frumos și precum Și într-o serie de S-au disputat și primele din cadrul campionatului

Revista competițiilor sportivePe plan internațional, evenimentele sportive ce ne-au interesat cu deosebire în săptămîna precedentă s-aU petrecut departe, la multe mii dc kilometri.în Noua Zeelandă au avut loc Campionatele mondiale de canotaj. Țara noastră a prezentat 5 echipaje feminine și, la un moment dat. ne bucuram că toate se calificaseră în finale — ceea ce nu ni se mai întîm- plase niciodată. Dar, pînă la urmă, numai unul dintre aceste echipaje a reușit să urce pe podiumul de premiere : Elena Oprea, Florica Szi- lagy, Florica Dospinescu, Georgeta Mașca și Aneta Matei ; clasîndu-se pe locul al treilea, acestea au fost distinse cu medalia de bronz in proba numită 4+1 rame. Dintre celelalte canotoare, debutantele pot invoca lipsa de experiență — dar unele care au stagii mai Îndelungate ce pot invoca, fiindcă vîntul a bătut la fel de potrivnic și pentru adversare, deci nu constituie scuză. Oricum, ideea apărută și realizată în urmă cu cîtva timp — de a selecta fete zdravene și cu aptitudini și a le Învăța canotajul într-o tabără specializată — nu trebuie abandonată. Chiar tinerele debutante de-acum, avind deja

o experiență, pot reuși mai mult la ediția următoare a mondialelor. Ca să nu mai vorbim că trebuie să ne îngrijim și de celelalte viitoare ediții.în Argentina, la Buenos Aires, s-a desfășurat prima parte din Olimpiada de șah. Băieții noștri — cu Florin Gheorghiu deosebit de eficient la masa nr. 1, coeficient de realizări pină in prezent : peste 80 la sută — au acumulat 20 de puncte în 9 tururi (maximum âr fi fost 36), dar așteptăm de la ei ameliorarea poziției ce-o ocupă in clasament. Surprinzător, fetele nu au putut trece de grupa preliminară. în care au făcut egal cu Bulgaria și au învins cu 2—1 pe Spania (cele două formații calificate în turneul final în dauna noastră), din pricina rezultatelor mai slabe în fața „outsiderelor". Acum, în zadar înving cu 3—0 în turneul de consolare 1Pe plan intern, atenția Iubitorilor de sport a fost concentrată, bineînțeles, spre fotbal. în divizia „A" s-a consumat etapa a 11-a. Meciul cel mai disputat a avut loc la Satu Mare, unde Olimpia a învins la scor (3—0) pe lider — F. C. Baia Mare. Alt rezultat care surprinde prin proporția scorului s-a înregistrat
A fost stabilit lotul national de fotbalBiroul Federației române de fotbal a aprobat ieri lotul național care se pregătește în vederea intil- nirii din cadrul campionatului european cu echipa Spaniei, ce va avea loc la 15 noiembrie la Valencia,Din lot fac parte următorii jucători :

Portarl — Coman, Lung.Fundași — M. Zamfir, Ștefănescu, Șameș. Mehedințu, Vigu. Grigore B.Mijlocași — Romilă, Boloni. Iovă- nescu. Sabău, Augustin, Ion Marin.înaintași — Crișan. Grigore FI.. Dobrin, D. Georgescu. Iordănescu, Rădulescu.

Corvinul — A.S.A. începind partida achiziții care au

Ioana) © genericul prezentul român în Miercurea cea de-a
sindicatelor. (Cezar 
HARGHITA. Sub „Trecutul glorios și luminos al poporului oglinda filmului", la Ciuc s-a desfășurat șaptea ediție a concursului județean „Cheia cinematografului". tn sălile de expoziție ale muzeului județean din Miercurea Ciuc se află deschisă o expoziție de pictură și cărți rare datînd din epoca medievală. Muzeul județean din Gheorghieni găzduiește expoziția retrospec-

tivă a pictorului Kovacs Denes, iar la Odorheiu Secuiesc a fost vernisată expoziția de pasteluri a pictorului Maszelka Janos. (I.D. Kiss). ® DOLJ. La Craiova s-a organizat festivalul de creație literară .,Traian Deme- trescu", înscris în Festivalul național „Cîntarea României". Biblioteca județeană a amenajat un blbliobuz pentru deservirea cu carte a populației din cartierele și marile întreprinderi ale municipiului Craiova care dispune de 3 000 de volume.

• MUREȘ. a sindicate- avut loc rede ani de „Li viu

la Hunedoara : Tg. Mureș 5—0. fără cele patru fost aduse cu atitea sacrificii (Dumi- triu IV Și Angelescu erau pe banca de rezerve, Lucescu și Nunweiller accidentați), conducerea echipei hune- dorene a demonstrat că se poate juca mai bine și invinge detașat, atunci cind cei unsprezece din teren sint legați trup și suflet de club și oraș. Etapa a fost „pigmentată" și cu patru egalități: 0—0 Universitatea Craiova cu Steaua (un derbi nul din toate punctele de vedere) și 1—1 Gloria Buzău cu Chimia Rm. Vîlcea (în derbiul promovatelor), Dinamo cu Poli Timișoara și Sportul studențesc cu U.T.A. Aceste egalități nu sînt surprinzătoare, dacă ne gîndim că formațiile care au pierdut acum cite un punct pe teren propriu ciștigaseră, la un loc, un singur punct în deplasare în etapa precedentă. Deci sînt în declin de formă. în rest, meciurile de „A" s-au încheiat cu rezultate normale — C.S. Tîrgoviște 1—0 cu Politehnica Iași, S.C. Bacău 3—1 cu F.C. Bihor, Jiul 2—0 cu F.C. Argeș — conturin- du-se astfel un clasament care continuă să aibă în frunte pe băimăreni, cu 17 puncte, urmați de steliști (la 3 puncte diferență), de argeșeni, dina- movisti, craioveni și tirgovișteni, plus un pluton de 6 echipe cu cîte 11 puncte. Bihorenii (9 p), vîlcenii (8) și timișorenii (5) ocupă cele trei locuri din subsolul întunecat al clasamentului.în divizia ,.B“ s-a jucat un derbi de mare atracție și angajament : Steagul roșu Brașov — F.C. Constanța 2—0. Televiziunea, inspirată și de această dată, ne-a transmis 20 de minute de înregistrări selectate din acest meci — prilej cu care am văzut cu toții că antrenorul Constantin Teașcă nu pierde vremea pe sub Timpa : construiește o echipă cu joc modern — combinativ și în continuă mișcare.(Nicolae Băbălău). La Casa de cultură lor din Tg. Mureș a cent aniversarea 25activitate a cenaclului Rebreanu". Cu acest prilej, sub genericul „Flori", membrii Asociației artiștilor plastici amatori au deschis o expoziție. A fost, de asemenea, organizată o expoziție de carte cu lucrări ale scriitorilor tîrgmureșeni foști membri al cenaclului „Liviu Rebreanu". (Gh, Giurgiu).

Gheorghe M1TROI

ÎN CÎTEVA RÎNDURI© Proba de simplu femei din cadrul campionatelor internaționale de tenis de masă ale Italiei, desfășurate la Bolzano, a fost ciștigată de campioana româncă Maria Alexandru, care a învins-o în finală cu 3—0 (21—11. 21—18, 21—15) pe jucătoarea iugoslavă Branka Batinici.
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Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

Tovarășului MANEA MĂNESCU
Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste Româniaîn numele Comitetului Central al Partidului Comunist Chinez, Comitetului Permanent al Adunării Naționale a Reprezentanților Populari a Republicii Populare Chineze, guvernului și poporului chinez, precum și în numele nostru personal, exprimăm sincere mulțumiri dumneavoastră, Comitetului Central al Partidului Comunist Român, Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, precum și guvernului și poporului român pentru mesajul de felicitări adresat cu ocazia celei de-a 29-a aniversări a proclamării Republicii Populare Chineze.Schimbul de vizite și convorbirile Ia nivelul cel mai Înalt avute anul acesta între conducătorii celor două țări, China și România, au fost încununate de roade bogate și au contribuit ca relațiile de prietenie și colaborare dintre partidele, țările și popoarele noastre să cunoască o nouă etapă. Aceste relații au o puternică vitalitate, corespund interesului popoarelor chinez și român, precum și popoarelor lumii.Urăm poporului frate român, sub conducerea Partidului Comunist Român, in frunte cu tovarășul Nicolae Ceaușescu, noi succese în construcția patriei socialiste mai prospere și mai puternice.

HUA KUO-FEN
Președintele Comitetului Central 
al Partidului Comunist Chinez, 

Premierul Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Chineze

IE CIEN-IN
Președintele Comitetului Permanent 

al Adunării Naționale a Reprezentanților Populari 
a Republicii Populare Chineze

Tovarășului MANEA MĂNESCU
Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste Româniaîn legătură cu consecințele tragice ale exploziei de la rafinăria Combinatului petrochimic din Pitești, în numele Guvernului Republicii Populare Polone și al poporului polonez, vă transmit dumneavoastră, precum și familiilor victimelor exploziei și celor apropiați, sentimente de regrete și compasiune profundă.

PIOTR JAROSZEWICZ
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Populare Polone

Primul ministru al Republicii Turcia, 
Biilent Ecevil, va face o vizită oficială 

in România

Primire la primul ministru al guvernuluiPrimul ministru al Guvernului Republicii Socialiste România, tovarășul Manea Mănescu, a primit, luni, în vizită de rămas bun, pe Li Tin-ciuan, ambasadorul R.P. Chineze la Bucu
Comunicatul Comisiei Electorale Centrale privind alegerea 

unui deputat în Marea Adunare Naționalăîn circumscripția electorală nr. 8 Gherla, județul Cluj, au avut loc. In ziua de 5 noiembrie a.c„ alegeri parțiale pentru un Ioc de deputat în Marea Adunare Națională.Comisia Electorală Centrală a verificat lucrările comisiei electorale de circumscripție și ale comisiilor secțiilor de votare și a constatat că a- legerile s-au desfășurat în conformitate cu prevederile Legii electorale a Republicii Socialiste România.Din totalul de 38 709 alegători înăcriși în listele electorale s-au pre
vremea

Timpul probabil pentru zilele de 8,
9 și 10 noiembrie. în tară : Cer schim
bător. Ceață frecventă, mai ales di

Presa vieneză informa zilele trecute despre începerea lucrărilor pregătitoare pentru construirea hidrocentralei Astern-Abwinden pe Dunăre — a șasea din șiragul celor 12 amenajări de acest gen, ce va împodobi frumoasa vale austriacă a marelui fluviu european. Pe parcursul celor 350 de kilometri, cit străbate teritoriul Austriei, Dunărea este supusă treptat de forța și inteligența omului, prin temerare lucrări hidroenergetice.Imaginat de ingineri încă în perioada dintre cele două războaie mondiale, în limitele inerente nivelului atins de tehnică in acele timpuri, proiectul primei hidrocentrale pe Dunăre a fost realizat în 1959 la Ybbs-Persenbeug, constituind, în același timp, o operă de pionierat, un termen de referință pentru traiectoria parcursă de Austria după 1945.Eliberată de ocupația nazistă și re- dobîndindu-și ființa națională. Austria a fost confruntată, în domeniul energiei electrice, cu o situație haotică, consecință a planului hitlerist de dislocare a economiei tării și de orientare a acesteia în direcția intereselor „marelui Reich". Nu exista nici o linie de înaltă tensiune care să traverseze țara de la vest la est, nici o preocupare pe linia coordonării între uzinele plasate pe cursul apelor curgătoare și cele ridicate în văile munților, pentru a pune în valoare apa acumulată prin topirea zăpezi-, lor și ghețurilor ș.a.Și aceasta intr-o țară a cărei principală bogăție o constituie tocmai „cărbunele alb". într-o descriere plastică, un energetician austriac ne declara : „Faceți abstracție de apele curgătoare ce împînzesc teritoriul țării noastre. Imaginați-vă acum toată aria Vienei, împreună cu a citor- va localități vecine, o regiune întinsă pe 600 kilometri patrați, acoperită de o mantie de gheată groasă de 40—60 metri. Aceștia sînt ghețarii din Austria. Adunați la un loe și topiți s-ar transforma în 30 miliarde metri cubi de apă".Alpii, cu peisaje de o frumusețe sălbatică, cu vîrfuri stîncoase ce străpung temerar plafonul norilor, sînt 

rești, in legătură cu încheierea misiunii sale in țara noastră.Cu acest prilej a avut loc o convorbire care s-a desfășurat într-o atmosferă cordială, prietenească.(Agerpres)

zentat la vot 38 666. reprezentind 99,89 la sută. Pentru candidatul Frontului Unității Socialiste au votat 38 223 a- legători. adică 98,85 la sută.A fost ales deputat în Marea A- dunare Națională Iosif F. Kovacs, profesor universitar, prorector al U- niversității „Babeș-Bolyai" din Cluj- Napoca.Lucrările referitoare la alegerile parțiale au fost Înaintate Biroului Marii Adunări Naționale pentru a fi transmise Comisiei de validare a Marii Adunări Naționale.
mineața șl seara. Vor cădea ploi slabe 
și burnițe îndeosebi în nordul șl estul 
țării. In nordul Moldovei, izolat, pre
cipitațiile vor £1 și sub formă de la- 
poviță. La munte va ninge. In Bucu
rești : Cer schimbător. Ceață, mai ales 
dimineața și seara. Burniță sau ploaie 
slabă. Vint slab plnă la moderat. Tem
peratura în scădere ușoară.

acoperiți mai mult de jumătate din timpul anului cu gheață și zăpadă. Energia lor potențială este în această perioadă păstrată ca într-un imens congelator. Primăvara tirziu și vara zăpada se topește și natura risipește dintr-o dată energia acumulată iarna, in mii și mii de pîraie și torente trezite la viață. Oprită prin baraje montane înalte și acumulată în mari bazine, apa poate deveni o 
AUSTRIA

in frumoasa vale 
a Ka prunul ui

-------------- Note de călătorie -------------uriașă rezervă în timpul iernii, cind necesitățile de energie cresc, în timp ce nivelul cursurilor de apă scade.Corectarea acestui joc capricios al forțelor naturii a constituit și constituie pentru muncitorii, inginerii și specialiștii austrieci din domeniul energetic un examen permanent. Fiecare cascadă, fiecare torent ce-și pulveriza apa peste stînci la vale a intrat în inventarul resurselor alpine spre a fi captat și trimis prin tunele de aducțiune sau conducte spre turbinele centralelor electrice.Și aici a existat un început în perioada postbelică, păstrat în amintire cu toate amănuntele : zona amenajărilor hidroenergetice de la Kaprun. Străjuită de crestele maiestuoase ale munților, care ating aici înălțimi de pină la 3 200 de metri, acoperite cu zăpezi veșnice, valea Kaprun ducea o viață patriarhală. în mica localitate cu același nume, locuitorii erau cu-

La invitația președintelui Republicii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu, și a primului ministru al guvernului român, Manea Mănescu,
Vizita ministrului afacerilor externe 

al R. P. MozambicDupă vizita pe care a efectuat-o, stmbătă după-amiază, la Combinatul petrochimic de la Brazi, duminică, ministrul afacerilor externe al R. P. Mozambic, Joaquim Alberto Chis- sano, secretar al C.C. al FRELIMO, a fost oaspete al Brașovului. în cursul dimineții, ministrul mozambl-
Președintele Senatului francez 

a părăsit CapitalaDuminică dimineața a părăsit Capitala Alain Poher. președintele Senatului francez, care, la invitația Marii Adunări Naționale, a făcut o vizită în țara noastră.La plecare, pe aeroportul Otopenl, oaspetele a fost salutat de Nicolae
Cronicaîn perioada 2—6 noiembrie, ambasadorul Columbiei pe lingă Oficiul Națiunilor Unite la Geneva, Hector Charry Samper, președintele Consiliului de administrație al Organizației Internaționale a Muncii (O.I.M.), a efectuat o vizită în țara noastră la invitația Ministerului Afacerilor Externe.în timpul vizitei, ambasadorul H. C. Samper a fost primit de tovarășul Cornel Burtică, viceprim-mmis- tru al guvernului, ministrul comerțului exterior și cooperării economice internaționale, și a avut convorbiri la Ministerul Afacerilor Externe și Ia Ministerul Muncii în legătură cu colaborarea dintre România și Columbia în cadrul grupului celor 77, precum și asupra activităților Organizației Internaționale a Muncii.
tv

primul ministru al Republicii Turcia, Biilent Ecevit, va efectua o vizită oficială în România în perioada 12— 15 noiembrie 1978. , 

can a vizitat întreprinderea agricolă de stat Prejmer. în aceeași zi au mai fost vizitate obiective social-culturale și turistice.în cinstea oaspetelui, municipalitatea Brașovului a oferit un dejun.(Agerpres)

Giosan, președintele Marii Adunări Naționale, Virgil Teodorescu. vicepreședinte al M.A.N., de alte persoane oficiale.A fost prezent ambasadorul Franței la București, Pierre Cerles.(Agerpres)
zileiLuni după-amiază a sosit în Capitală general brigadier Scesidarto, noul ambasador extraordinar și plenipotențiar al Republicii Indonezia în Republica Socialistă România

★La Biblioteca centrală de stat a fost deschisă luni la amiază o expoziție de cărți și periodice dedicată Zilei Națiunilor Unite. Cuvîntul de deschidere a fost rostit de Abdel Salam Dajani, directorul Centrului de informare al O.N.U. la București.
★Teatrul central de păpuși din Sofia și-a inceput turneul întreprins in țara noastră în cadrul planului de colaborare culturală dintre România și Bulgaria, cu un spectacol de gală prezentat luni în sala Ansamblului artistic „Rapsodia română".(Agerpres)

documentar realizat de Televiziu
nea sovietică); • Orașul, toamna, 
ritmul. (Muzică de jazz. Interpre
tată de formații din Moscova, Le
ningrad șl Vilnius); • Itinerar 
baltic (reportaj)

19.20 1001 de seri
19,30 Telejurnal
19.50 La ordinea zilei în economie 
20.05 Oameni șl fapte : „Strada mare* *.

PROGRAMUL 1
8,00 Teleșcoală
9,20 Aspecte de îa parada militară și 

demonstrația oamenilor muncii, 
cu prilejul celei de-a 61-a aniver
sări a Marii Revoluții Socialiste 
din Octombrie. (Transmisiune di
rectă de la Moscova)

IA 10 De la creatorul anonim la crea
ția enesclană

10,25 Panoramic
11,00 Roman-folleton : Putere fără glo

rie — (episodul 11)
11,50 In alb șl negru
16,05 Teleșcoală
16,35 Curs de limbă engleză
17,10 Viena. (Documentar)
17,30 La volan — emisiune pentru con

ducătorii auto
17,45 Seara Televiziunii sovietice 1

• Imagini inedite din Cosmos;
• Anotimpurile Moscovei. (Film

noscuțl prin creșterea vacilor de Pinzgau și prelucrarea lemnului. Regiunea a atras atenția specialiștilor prin resursele de apă ale masivului Hohen Tauern, ca și prin diferența mare de nivel ce se putea crea între cele două lacuri de acumulare — unul la 2 000 de metri altitudine, al doilea la 1 600 m — și prin lungimea relativ mică a galeriilor de aducțiune. Construcția a 

fost terminată în 1951, Proiectele specialiștilor s-au materializat în uriașe pieptare de beton, care au zăgăzuit apele alpine și au dat naștere bazinelor artificiale Wasserfall- boden și Mooserboden, cu 174 milioane metri cubi de apă. Complexul hidroenergetic de pe valea Kapru- nului a devenit o sursă de primă importanță pentru aprovizionarea Austriei cu energie electrică.Ca și Centrala Ybbs-Persenbeug de pe Dunăre, Kaprun este un simbol. Simbolul elanului constructiv pentru înlăturarea distrugerilor războiului, al renașterii republicii, o dovadă a nivelului atins de știința și tehnica austriacă.Dacă peisajul încîntător al Kapru- nului este un dar al naturii, frumusețea lui prezentă poartă amprenta efortului creator al omului, care a înnobilat prin munca lui munții și văile acestor locuri. Greu accesibilă

20.25 Seara Televiziunii sovietice.
Film artistic ; „Explozia albă*.  
(Premieră TV). Producție a stu
diourilor sovietice. Regia : Sta
nislav Govoruhin

21,45 Documentar TV 
22,00 Melodii din comoara folclorului 

nostru
22.20 Telejurnal

PROGRAMUL I
19.30 Telejurnal
19.50 Film serial pentru copii : Căr

țile junglei
20,15 Capodopere șl mari lnterpretl
20,55 Actualitatea economică
21.25 Telex
21.30 Muzică distractivă
22,00 Inscripții pe celuloid

în trecut șl impracticabilă iama, valea Kaprunului atrage acum, in fiecare an, mii și mii de vizitatori. Este o fericită simbioză intre două activități de mare însemnătate în viața unei țări dominate de un relief muntos. Punerea in valoare a „cărbunelui alb" este pretutindeni și un generator al turismului.Concomitent cu punerea în valoare a resurselor hidroenergetice, industria austriacă se pregătește să asigure utilaje necesare într-un alt domeniu) de virf al tehnicii moderne, centralele nucleare. De pe acum, marele Combinat metalurgic „Voest" din Linz — ai cărui specialiști au contribuit la descoperirea procedeului „LD“ de obținere rapidă a oțelului prin insuflarea cu oxigen — a inceput producția camerelor de oțel în care sînt instalate sursele radioactive. Devenind un mare concern, după reorganizarea industriei metalurgice etatizate, „Vbest" — sub denumirea actuală „Voest — Alpine" — continuă o activitate de pionierat, ce i-a adus o binemeritată faimă în țară și în străinătate.Derularea acestor file din carnetul de reporter se asociază organic cu evocarea unor momente emoționante din timpul vizitelor făcute de președintele Nicolae Ceaușescu la Kaprun și „Voest" în septembrie 1970. Răspunzînd impresionantelor dovezi de stimă și prețuire cu care a fost întîmpinat, președintele României își exprima convingerea că atît în domeniul energeticii, cit și în domeniul metalurgiei există ample posibilități de conlucrare între cele două țări.Faptele aveau să dea, în cei opt ani care s-au scurs de atunci, multiple acoperiri acestei convingeri, apropiatul dialog la nivel înalt fiind neîndoios de natură să deschidă perspective și mai îmbucurătoare colaborării dintre cele două țări, pe care le unește panglica de argint a Dunării, dar mai presus de toate, năzuințele comune de înțelegere șl conlucrare pașnică pe întregul nostru continent.
Petre STANCESCU

Imagine de la noul obiectiv hidrotehnic

ROD AL COLABORĂRII PRIETENEȘTI ROMÂNO-SOVIETICE;

Duminică a fost inaugurat 
nodul hidrotehnic Stinca-Costeștiîntr-un cadru sărbătoresc, duminică, 5 noiembrie, a fost inaugurat nodul hidrotehnic Stînca-Costești de pe rîul Prut, construit de țara noastră împreună cu Uniunea Sovietică. Realizat pe baza acordului dintre Guvernul Republicii Socialiste România și Guvernul Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste, rod al colaborării și cooperării fructuoase, reciproc a- vantajoase, dintre popoarele român și sovietice, acest important obiectiv este menit să asigure punerea în valoare a resurselor naturale din zonă, ameliorarea complexă a luncii rîului Prut în vederea utilizării ei cit mai depline.Complexul hidrotehnic de pe Prut include un mare baraj, un lac de a- cumulare și o hidrocentrală.Ca urmare a lucrărilor și amenajărilor efectuate în această zonă, albia rîului Prut a fost regularizată. Prin aceasta, s-a asigurat stăvilirea viiturilor și combaterea inundațiilor care altădată produceau mari pagube materiale, s-a deschis perspectiva practicării, pe ambele maluri, a u- nei agriculturi moderne, intensive, a ridicării localităților din zonă pe noi trepte de progres și civilizație. Pe de altă parte, lacul de acumulare, în lungime de 70 km și cu o capacitate maximă de 1,4 miliarde mc apă, va permite irigarea a cite 70 000 ha de fiecare parte, oferind in același timp condiții prielnice pentru folosirea sa complexă în scopuri industriale, utilitare, piscicole. în ceea ce privește hidrocentrala pusă In funcțiune aici, ea va produce circa 130 milioane kWh anual, care vor fi furnizați in mod egal sistemelor energetice ale României și U.R.S.S,Grandioasa construcție, la care s-au utilizat tehnologii dintre cele mai moderne, a necesitat un uriaș volum de muncă. Pentru corpul barajului, bunăoară, au fost folosite peste 600 mii mc de betoane turnate și circa 3 mii tone echipamente și construcții metalice. Documentațiile și proiectele de execuție ale obiectivului au fost elaborate de institutele specializate din țara noastră și U.R.S.S., proiec- tanții generali fiind Institutul de studii și proiectări pentru îmbunătățiri funciare București și „Ghiprovodhoz" din Moscova. Lucrarea a fost executată de Trustul de construcții hidroenergetice și Trustul energo-montaj ale Ministerului Energiei Electrice din țara noastră și de întreprinderea „Dneprostroi" din U.R.S.S.Cu prilejul încheierii lucrărilor și dării în folosință a complexului, pe coronamentul barajului, în dreptul localităților Stînca și Costești, situate pe cele două maluri ale Prutului, a avut loc un miting al prieteniei româno—sovietice.Din partea română, la festivități au participat tovarășii Ion Iliescu, membru supleant al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., prim-se- cretar al Comitetului județean Iași al P.C.R., Trandafir Cocârlă, membru al C.C. al P.C.R., ministrul energiei e- lectrice, Florin Iorgulescu, președintele Consiliului Național al Apelor.Din partea sovietică au fost pre- zenți tovarășii Ivan Ivanovici Bodiul, membru al C.C. al P.C.U.S., prim- secretar al C.C. al P.C. din R.S.S. Moldovenească, P. S. Neporojnîi, membru al C.C. al P.C.U.S., ministrul energeticii și electrificării dinU. R.S.S., Polat Zade, adjunct al ministrului ameliorațiilor șl economiei apelor al U.R.S.S.Au fost de față Gheorghe Badrus, ambasadorul României la Moscova, șiV. I. Drozdenko, ambasadorul Uniunii Sovietice la București.Au participat, de asemenea, reprezentanți ai organelor locale din județul Botoșani și raionul Rîșcani, R.S.S. Moldovenească, ai comisiei mixte pentru realizarea obiectivului, peste 4 000 de constructori români și sovietici, locuitori din așezările învecinate.întreaga incintă industrială a complexului, ca de altfel și căile ce conduc către locul de desfășurare a manifestării erau împodobite sărbătorește. Au fost arborate drapelele de partid și de stat ale României și Uniunii Sovietice. Pe mari pancarte erau înscrise, în limbile română și rusă, urări de întărire a prieteniei șl solidarității dintre partidele, țările și popoarele noastre. Pe fundalul tribunei, amenajată la punctul de frontieră al barajului, se aflau portretele tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, și tovarășului 

Leonid Ilicl Brej nev, secretar general al Comitetului Central al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice, președinte al Prezidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S., încadrate de drapelele de partid și de stat ale țării noastre și Uniunii Sovietice și de urarea : „Trăiască prietenia româno- sovietică !“, scrisă în limbile română și rusă.Au fost intonate imnurile de stat ale Republicii Socialiste România, U.R.S.S. și R.S.S. Moldovenești.Mitingul a fost deschis de tovarășul Haralambie Alexa, prim-secretar al Comitetului județean Botoșani al P.C.R., președintele consiliului popular județean, și de Ivan Chirilovici Urzică, prim-secretar al Comitetului raional de partid Rîșcani, care, salu- tindu-i pe cei prezenți, au subliniat semnificația realizării nodului hidrotehnic Stînca-Costești, ilustrare elocventă a prieteniei româno—sovietice, a dezvoltării pe multiple planuri a relațiilor de colaborare și cooperare dintre țările noastre.A luat apoi cuvîntul tovarășul I. î. Bodiul, care, din însărcinarea C.C. al P.C.U.S. și a Guvernului U.R.S.S., a transmis calde felicitări participanți- lor la construcția acestui important obiectiv. Exprimăm profundă recunoștință celor care, prin munca lor plină de răspundere, au înălțat această minunată construcție — proiec- tanți și montori, betoniști și șoferi, acestei mari armate de constructori. Complexul hidroenergetic Costești- Stînca permite soluționarea cu succes a multiplelor probleme pe care le pune în fața noastră natura. Zăgăzuirea rîului de frontieră Prut și valorificarea superioară a potențialului apelor sale vor exercita o influență pozitivă asupra progresului unui întins teritoriu pe ambele maluri.Referindu-se la semnificația realizării complexului hidrotehnic inaugurat, a cărui construcție materializează o concepție cutezătoare, o gin- dire inginerească de avangardă, înalta măiestrie a constructorilor, hărnicia lor fără seamăn, vorbitorul a subliniat că, in focul muncii creatoare desfășurate în atmosfera unei depline înțelegeri reciproce, s-a manifestat cu o nouă forță prietenia veșnică dintre cele două popoare. O semnificație profundă, istorică, a relevat el, are faptul că nodul hidrotehnic de pe Prut, realizat de Uniunea Sovietică și România socialistă, este dat în funcțiune în preajma celei de-a 61-a aniversări a Marelui Octombrie, care a deschis calea pentru trecerea de la capitalism la socialism pe plan mondial.în încheierea cuvîntulul său, subliniind că realizarea acestui complex reprezintă o mare izbîndă a muncii și prieteniei, I. I. Bodiul și-a exprimat convingerea că acest rod minunat al frăției dintre cele două țări va sluji prosperității popoarelor sovietice și român.După ce a transmis, din partea C.C. al P.C.R. și a Guvernului Republicii Socialiste România un cordial salut tovărășesc și cele mai calde felicitări constructorilor români și sovietici, tovarășul Trandafir Cocârlă a arătat că nodul hidrotehnic Stinca- Costești reprezintă o valoroasă realizare tehnică, cît și o întruchipare elocventă a prieteniei frățești și bunei vecinătăți româno-sovietice. După cum este cunoscut, în ansamblul relațiilor României cu toate țările socialiste, întărirea continuă a raporturilor de strînsă prietenie și conlucrare cu Uniunea Sovietică a constituit și constituie o preocupare neabătută a partidului și statului nostru, personal a tovarășului Nicolae Ceaușescu. Factorul dinamizator al dezvoltării neîntrerupte a legăturilor multilaterale dintre partidele, țările și popoarele noastre îl constituie în- tîlnirlle și convorbirile dintre tovarășii Nicolae Ceaușescu și Leonid Ilicl Brej nev, care, de fiecare dată, au deschis orizonturi noi lărgirii și aprofundării, în interesul ambelor popoare, a colaborării rodnice româno-sovietice.Subliniind că festivitățile prilejuite de inaugurarea complexului hidrotehnic Stînca-Costești au loc In ajunul marii sărbători a popoarelor U- niunii Sovietice — cea de-a 61-a aniversare a Marii Revoluții Socialiste din Octombrie — eveniment epocal, care a marcat un moment de răscruce în istoria omenirii, vorbitorul și-a exprimat în încheiere încrederea că obiectivul inaugurat la 5 noiembrie va sluji cu succes dezvoltării și înfloririi continue a econo

miilor celor două țări, cauzei întăririi prieteniei și colaborării româno- sovietice.P. S. Neporojnîi, membru al C.C. al P.C.U.S., ministrul energeticii și electrificării al U.R.S.S., a felicitat călduros pe constructorii sovietici și români. în cuvinte pline de căldură, vorbitorul a elogiat înalta competență a specialiștilor români, inclusiv a celor din domeniul construcțiilor de mașini, care realizează în prezent a- gregate energetice la nivelul tehnicii mondiale. El și-a exprimat convingerea că hidroenergeticienii din U- niunea Sovietică și România vor conlucra cu succes și în viitor pentru realizarea altor obiective economice importante, spre binele și fericirea celor două popoare.Nodul hidrotehnic Costești-Stinca, a spus în cuvîntul său constructorul comsomolist Mihail Ivanovici Stra- ciuc, este pe drept cuvint considerat un edificiu al prieteniei dintre popoarele sovietic și român. Aici, pe acest șantier, am adus o contribuție muncitorească prieteniei dintre țările noastre. întîlnirile noastre, întrajutorarea dintre constructorii sovietici și români s-au situat sub semnul prieteniei călduroase ce caracterizează relațiile dintre țările noastre vecine.Obiectivul pe care l-am construit împreună cu colegii noștri sovietici este rodul a zile și nopți de muncă plină de abnegație și dăruire — a subliniat, în cuvîntul său, muncitorul constructor Gheorghe Asimionesei. îmi exprim credința că trăinicia lui înseamnă o părticică din trăinicia relațiilor ce unesc partidele, țările și popoarele noastre. Nodul hidrotehnic Stînca-Costești reprezintă un e- dificiu al prieteniei dintre cele două țări și popoare. Aici, a spus el, constructorii români șl sovietici au muncit cu toții animați de dorința de a face din opera lor comună un exemplu al conlucrării strînse româno- sovietice.Adresînd călduroase mulțumiri constructorilor români și sovietici, inginerul agronom Silvia Mureșan, din comuna Ștefănești, pe raza căreia se află lucrarea, a subliniat că obiectivul realizat de ei marchează o etapă nouă in dezvoltarea acestei localități. Nodul hidrotehnic deschide perspective pentru o agricultură modernă, intensivă, punînd la adăpost de apele învolburate ale Prutului întinse suprafețe de teren arabil.La rîndul său, Daria Maria Gheor- ghievna, colhoznică din comuna Costești, a arătat că prin irigarea terenurilor gospodăriei din localitate se creează condiții optime pentru dezvoltarea pomiculturii, îndeosebi pentru amenajarea unor livezi intensive. Sintem convinși — a spus ea — că hidrocentrala Costești-Stînca va întruchipa mereu relațiile de bună vecinătate și prietenie ale oamenilor muncii din țările noastre, va fi o chezășie a continuării colaborării interstatale, spre binele popoarelor U- niunii Sovietice și Republicii Socialiste România.în continuare, Mircea Radu și Ștefan Gavrilovici Osadcii, șefii șantierelor de construcții român și sovietic, raportează conducătorilor de partid și de stat ai României și U.R.S.S., tovarășului Nicolae Ceaușescu și tovarășului Leonid Ilici Brejnev, finalizarea lucrărilor, invi- tind pe tovarășii Ion Iliescu și I. I. Bodiul să declanșeze împreună comutatorul de punere în funcțiune a nodului hidrotehnic Stînca-Costești. Este un moment solemn ce încununează eforturile depuse timp de cinci ani de constructorii români și sovietici care au zăgăzuit apele bătrînului Prut, obligîndu-1 să servească bunăstării și prosperității celor două popoare.Miile de participanțl români șl sovietici aplaudă cu însuflețire, dînd expresie prieteniei ce caracterizează relațiile dintre poporul român și popoarele sovietice. Se ovațidnează îndelung pentru Întărirea și dezvoltarea colaborării dintre partidele, țările și popoarele noastre.în această atmosferă entuziastă se dezvelește placa inaugurală, amplasată pe corpul barajului, pe care se află înscris în limbile română și rusă: „Nodul hidrotehnic Stînca-Costești, rod al colaborării frățești dintre Republica Socialistă Romania și Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste, a fost construit în perioada 1973— 1978". (Agerpres)
• LAPTE PRIN CON

DUCTA. Inspirîndu-se după modelul curent al conductei de gaze sau țiței — așa-numita „pipe line", constructorii olandezi au realizat o inedită premieră în materie : un pipe line de 15 km pentru transportul laptelui a fost dat în exploatare între insula Ameland și coasta de nord olandeză. Prin aceasta a fost rezolvat „necazul" producătorilor de lapte din Ameland : singurul bac ce făcea legătură cu uscatul, servind în același timp și la transportul containerelor cu lapte, nu putea adeseori să-și efectueze cursele din pricina vremii proaste și a furtunilor frecvente în această zonă. Ingenios e procedeul la care s-a apelat pentru acest „pipe line de lapte". O pompare fie prea înceată, fie prea 

rapidă a laptelui ar fl produs alterarea sa. A fost găsită o soluție intermediară pentru asigurarea vitezei dorite : laptele e izolat intre două „mingi" de cauciuc, „pachetul" astfel constituit fiind propulsat cu ajutorul aerului comprimat.
• EXPEDIȚIE NOR

DICĂ. 16 oameni de știință danezi, norvegieni, canadieni și americani, între care zoologi, biologi, meteorologi, seismologi, vor porni în curind într-o mare expediție arctică. Ei își vor efectua cercetările de la o stațiune ce va fi construită pe o uriașă banchiză aflată la 3 000 km nord de Groenlanda. O- biectivele propuse sînt diverse, cum se pqate deduce și din multitudinea disciplinelor științifice reprezentate în echipa de 

cercetători. Astfel, se va urmări mișcarea ghețarilor din nordul îndepărtat, va fi cercetată viața subacvatică în condițiile arctice, poluarea atmosferică în aceste regiuni atit de depărtate de centrele industriale, fenomene cosmice, precum și viața urșilor polari. Aceștia din urmă vor fi urmăriți prin intermediul satelitului „Nimbus", care va recepționa semnalele provenite de la miniemițătoare prinse de gitul câtorva exemplare de urși albi.
• TRATAMENTUL 

DENTAR: 90 DOLARI 
PE ORĂ. Potrivit datelor oficiale, costul spitalizării în Statele Unite crește de două ori mai repede decît costul general al vieții. în comparație cu situația din 1950, el a sporit de

nu mai puțin de 10 ori. Reamintind acest lucru, unul din alegătorii senatorului Thomas O’Neill i-a adresat copia notei de plată pe care a trebuit s-o achite fiul său unei clinici stomatologice. Tînărul, care și-a pierdut cîțiva dinți în urma unui accident de automobil, a fost nevoit să urmeze la clinică un tratament însumind 26 de ore, pentru care a avut de plată suma de 2 330 dolari. Cu alte cuvinte, fiecare oră l-a costat circa 90 de dolari.
• SPORTUL LA 

VIRSTA MATURITĂȚII. La vîrsta de 17 ani japonezii 

ating deplina maturitate fizică, cu alte cuvinte, starea fizică optimă — arată un recent studiu al Ministerului Sănătății din Tokio, pentru a cărui întocmire au fost consultate 60 000 persoane între 6 și 59 de ani. La adolescenți au fost constatate neașteptat de frecvent afecțiuni musculare și ale coloanei ; categoria de virstă între 40—50 de ani, în schimb, s-a prezentat foarte bine Ia examenul medical, starea generală a sănătății înregistrînd o ameliorare vizibilă în comparație cu anii tre- cuți — o tendință pe care autorii studiului o atribuie faptului că practicarea sportului este 

din ce în ce mal răspîndită la această vîrstă.
• FIDELII PATRUPEZI.Cîinele, dresat în mod special, poate fi de un real ajutor în viata de zi cu zi nu numai nevăzătorilor — așa cum se știe îndeobște pînă acum — ci și persoanelor surde. în orașul a- merican Englewood (statul Colorado) există o „tabără de antrenament" unică în lume, care pregătește cîini — animale cu simțul auzului extrem de fin — tocmai pentru scopul de-a auzi pentru stăpînii lor handicapați. Credincioasele patrupede învață, aici, să atragă atenția omului asupra anumitor sunete, cum ar fi telefonul, strigătul unui sugar sau soneria de la intrare.

• UN RECORD IN
TRE RECORDURI. Pe Piața britanică și-a făcut recent apariția o nouă ediție a cunoscutei „Cărți Guiness a recordurilor". în această enciclopedie a faptelor și lucrurilor celor mai ciudate, rare, temerare și chiar inutile, este acum inclusă pentru prima oară traversarea A- tlanticului în balon, eveniment petrecut în luna august a.c. Iată și alte recorduri cuprinse în carte : cel mai lung cactus din lume, descoperit în deșertul A- rizona (S.U.A.), măsoară 23,77 m. Enciclopedia ea însăși constituie obiectul unui record : este cea mai frecvent sustrasă carte din librăriile și bibliotecile britanice.

• PROTEJAREA 
COMORILOR DIN 
AD1NCURI. Adîncul mărilor ascunde, în preajma țărmurilor Europei, inestimabile comori de artă. Din păcate, aceste valori nu sînt protejate de nici o lege. Această problemă s-a aflat pe ordinea de zi a Adunării parlamentare a Consiliului Europei Occidentale care, printr-o rezoluție, a recomandat adoptarea, de către țările riverane, a unor măsuri legislative care să asigure pe viitor protejarea comorilor subacvatice de jaful necontrolat practicat în prezent. Două țări doar. Grecia și Turcia, au legislații referitoare la bogățiile ascunse sub apă.
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„Opera președintelui Nicolae Ceausescu 
coniine învățăminte cu valoare universală" 
Manifestare ia Roma consacrată prezentării volumului recent apărut 

„Momente ale istoriei poporului român“ROMA 6 (Agerpres). — La Roma a avut loc prezentarea publică a volumului „MOMENTE ALE ISTORIEI POPORULUI ROMAN", apărut recent sub Îngrijirea prestigioasei case editoriale „Editori Riuniti" din capitala Italiei. După cum s-a mai informat, lucrarea cuprinde extrase semnificative din expunerile, articolele și rapoartele tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, privind principalele etape ale istoriei țării noastre și ale Partidului Comunist Român.în cadrul festivității de prezentare, la care au participat personalități ale vieții politice, culturale și artistice italiene, membri al corpului diplomatic, un numeros public, a luat cuvîn- tul deputatul Elio Quer- cioli, membru al Direcțiunii Partidului Comunist Italian.„Ne aflăm — a subliniat vorbitorul — în fața unei opere politice, a unei cărți care ne ajută să Înțelegem rădăcinile profunde ale politicii Partidului Comunist Român, ale politicii pe care o duce în prezent statul român, ale acelei politici la care și-a adus o contribuție hotărâtoare Nicolae Ceaușescu, președintele Republicii Socialiste România, secretarul general al Partidului Comunist Român".

„Constituirea statului centralizat dac — a arătat Elio Quercioli — reprezintă începutul a două milenii de luptă a poporului român pentru apărarea propriei identități naționale, pentru afirmarea independenței și suveranității sale. Formarea statului național unitar român reprezintă rezultatul luptei maselor populare pentru progres șl dezvoltare de sine stătătoare. Secolele de asuprire străină, ca și cele două războaie mondiale au avut consecințe complexe asupra dezvoltării economico-sociale a României. De fiecare dată însă, poporul român, cu mari sacrificii și cu un profund patriotism, a reușit să-și apere ființa națio

nală, independența șl suveranitatea".„Președintele Nicolae Ceaușescu — a continuat vorbitorul — înfățișează cu claritate și sinceritate experiența revoluției și construcției economice și sociale românești în anii dezvoltării țării pe drumul luminos al socialismului. In acest efort constructiv, poporul român a acționat și acționează unit, sub conducerea partidului clasei muncitoare".„Ne atrage atenția — a arătat deputatul Italian — respectul profund față de naționalitățile conlocuitoare— maghiari, germani, sîrbi— respectul față de tradițiile și rolul pe care l-au avut in luptele duse împreună cu poporul român, preocuparea pentru asigurarea și garantarea drepturilor și libertăților lor fundamentale în cadrul statului român".Lucrarea președintelui Nicolae Ceaușescu — a continuat vorbitorul — pune, totodată, în lumină Importanța pe care România o acordă relațiilor sale cu țările socialiste, bunele rela

ții pe care le are cu țările in curs de dezvoltare, cu celelalte state, printre care și Italia, contribuția sa activă la soluționarea problemelor majore care confruntă omenirea. Partidul Comunist Român Întreține raporturi multilaterale, de colaborare și solidaritate cu toate partidele comuniste, cu partidele socialiste și so- cial-democratice, cu mișcările de eliberare națională, cu toate forțele progresiste, avlnd o contribuție deosebită la întărirea unității și colaborării tuturor forțelor progresiste.„Opera președintelui Nicolae Ceaușescu — a subliniat el — conține Învățăminte care depășesc granițele României și care au o valoare universală, o valoare deosebită și pentru Italia. Complimentul sincer pe care 11 putem aduce autorului acestei cărți, președintele Nicolae Ceaușescu— a conchis Elio Quercioli— este acela că ea ne face să înțelegem tot ceea ce poate folosi foarte mult prieteniei dintre cele două popoare ale noastre".
Cuvîntarea tovarășului E. Gierek 

Ia ședința festivă a Seimului polonezVARȘOVIA 8 (Agerpres). — Trimisul special Agerpres transmite : La Varșovia a avut loc ședința festivă a Seimului consacrată aniversării a 60 de ani de la obținerea independenței de stat a Poloniei. Luînd cuvîntul, Edward Gierek, prim-secre- tar al C.C. al P.M.U.P., a relevat că în urmă cu 60 de ani, după peste un secol de asuprire națională, Polonia a dobîndit independența, pă- mînturile poloneze s-au contopit intr-un stat unitar. Cucerirea independenței a fost determinată de voința poporului polonez și de raportul de forțe favorabil pe arena internațională. Independența a deschis cale liberă entuziasmului șl speranțelor poporului. Au apărut premisele con

struirii fundamentului trainic al existenței naționale.în continuare, primul secretar al C.C. al P.M.U.P. a relevat mutațiile care s-au produs în conștiința națională a poporului polonez, întărirea forțelor de stingă, la care și-a adus contribuția esențială partidul comunist.în Încheiere, vorbitorul a subliniat că renașterea, după cel de-al II-lea război mondial, a statului polonez si progresul lui pe calea construcției socialiste au creat posibilități reale pentru soluționarea problemelor vitale ale națiunii. în decurs de aproape 35 de ani au fost obținute realizări însemnate pe calea edificării unei Polonii a echității și bunăstării.
Președintele Republicii Burundi l-a primit 
pe conducătorul delegației economice româneBUJUMBURA 6 (Agerpres). — Președintele Republicii Burundi. Jean Baptiste Bagaza, l-a primit pe Gheorghe Dobra, prim-adjunct al ministrului minelor, petrolului și geologiei, președintele părții române în Comisia mixtă guvernamentală româno-burundeză de cooperare economică și tehnică, aflat la Bujumbura cu ocazia celei de-a 5-a sesiuni a acestui organism.Din partea tovarășului Nicolae Ceaușescu, președintele Republicii Socialiste România, a fost transmis președintelui burundez un mesaj de prietenie.Mulțumind călduros pentru me

sajul primit, președintele Jean Baptiste Bagaza a rugat să se transmită președintelui Nicolae Ceaușescu un călduros salut, urări de sănătate și fericire personală, precum și urări de prosperitate poporului român.în cursul convorbirii, președintele Bagaza a apreciat în mod deosebit cursul ascendent al relațiilor pe multiple planuri dintre România șl Burundi. El și-a exprimat, totodată, dorința ca relațiile dintre Partidul Comunist Român și Partidul Unității și Progresului Național — UPRONA să se dezvolte în continuare.

PEKIN

Tovarășul Ci Den-kuei 

a primit delegația 

ziarului „Scînteia"PEKIN 6 (Agerpres). — Tovarășul CI Den-kuei, membru al Biroului Politic al C.C. al P.C. Chinez, vicepre- mier al Consiliului de Stat al R.P. Chineze, a primit delegația ziarului „Scînteia", condusă de Constantin Mitea, membru al C.C. al P.C.R., redactor-șef al ziarului, care a efectuat o vizită de prietenie și pentru schimb de experiență în R.P. Chineză.Cu acest prilej, tovarășul Ci Den- kuei a rugat să se transmită tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, din partea tovarășului Hua Kuo-fen, președintele C.C. al P.C. Chinez, premierul Consiliului de Stat al Republicii Populare Chineze, un călduros salut și cele mai bune urări.Întîlnlrea s-a desfășurat lntr-o atmosferă de caldă prietenie. Au fost prezenți Hu Ți-uei, redactorul-șef al ziarului „Jenminjibao", și Florea Dumitrescu, ambasadorul țării noastre în R.P. Chineză.

Manifestări consacrate aniversării 
a 60 de ani de la formarea statului 

național unitar românBRUXELLES 6 (Agerpres). — Asociația culturală „Praetorius Gezel- schap", din localitatea belgiană Bor- nem, a organizat o manifestare consacrată aniversării a 60 de ani de la formarea statului național unitar român.J. Noel, directorul asociației, a vorbit despre lupta poporului român de-a lungul secolelor pentru Independență și unitate națională, subliniind semnificația actului istoric de la 1 Decembrie 1918. în cadrul acțiunii au

fost proiectate diapozitive înfățișînd figurile marilor domnitori români, imagini din localitățile legate de momentele importante ale istoriei poporului nostru, monumente culturale.CAIRO 6 (Agerpres). — Televiziunea egipteană a prezentat o emisiune privind arhitectura, construcțiile industriale, social-culturale și de locuințe în România. Programul a inclus, de asemenea, filmul românesc „Casele, prietenele noastre".

Turcia respinge politica 
perioadei „războiului rece"ANKARA 8 (Agerpres). — într-un discurs rostit la Congresul extraordinar al Partidului Republican al Poporului, de guvernămînt, primul ministru al Turciei, Biilent Ecevit, a declarat că principiul fundamental al asigurării securității naționale a țării îl constituie dezvoltarea relațiilor cu statele vecine și nu întărirea legăturilor cu blocurile militare. El a relevat năzuința Turciei de a contribui la diminuarea încordării internaționale, adăugind că țara sa respinge în mod categoric politica perioadei „războiului rece".în ultima vreme, a arătat primul ministru turc, s-a făcut mult pentru întărirea relațiilor prietenești cu țările socialiste.

Să se pună capăt cu fermitate actelor 
agresive ale rasiștilor rhodesieni!Din nou forțele armate ale regimului rasist rhodesian, incluzînd artilerie și aviație, au trecut frontiera Zambiei. distrugînd așezări pașnice, semănînd moarte In rîndul populației civile din această țară. După cum a anunțat guvernul zam- bian, unități armate ale rasiștilor rhodesieni au pătruns in zona căii rutiere Kafue-Chirundu, desfășurând operațiuni teroriste împotriva populației.Acestea sînt, desigur, acte de război de o deosebită gravitate împotriva unui stat independent și suveran, acte pe care opinia publică din țara noastră, alături de opinia publică internațională, le înfierează cu cea mai mare hotărîre.Reține atenția, stîrnind șl mai mult indignarea popoarelor, faptul că acțiunile agresive ale rasiștilor rhodesieni împotriva țărilor africane vecine au devenit tot mai frecvente, căpătînd un caracter sistematic. Numai în ultimele două săptămîni au avut loc repetate atacuri armate și raiduri aeriene împotriva Zambiei și Mozambicului, soldate cu numeroase victime și distrugeri materiale. De la incursiunile teroriste în zonele de frontieră împotriva unor tabere de refugiați, s-a ajuns la incursiuni masive, pe distanțe de sute de kilometri. în a- dîncul teritoriilor acestor state. S-ar putea spune că întreaga existență a regimului Smith, care a preluat în mod fraudulos puterea, în urmă cu 13 ani, prin proclamarea unilaterală a așa-zisei „independențe" a Rhodesiei, reprezintă un lanț neîntrerupt de provocări și incursiuni militare împotriva statelor vecine, de încălcări ale frontierelor și de

violări ale independenței și suveranității lor naționale.Șeful guvernului rasist de la Salisbury declara cu cinism, zilele trecute, potrivit relatării agenției France Presse, că asemenea raiduri „au contribuit la ridicarea moralului rhodesienilor" și „vor fi continuate și chiar intensificate". Dincolo de caracterul sfidător și provocator al acestei declarații, ea îi demască în mod irevocabil pe rasiștii rhodesieni nu numai ca opresori ai poporului Zimbabwe din Rhodesia, ci și ca dușmani înverșunați al popoarelor africane libere. Asemenea declarații și acțiunile criminale care le însoțesc dovedesc încă o dată că regimurile de teroare rasistă din Africa australă provoacă nu numai grele suferințe popoarelor respective, ci reprezintă totodată o sursă de permanente și grave pericole pentru pacea și securitatea continentului african și, în general, a lumii.Este limpede însă — și Întreaga evoluție a evenimentelor din Rhodesia, din Africa australă o demonstrează in chip elocvent — că nici un fel de acte de război, nici acțiunile teroriste împotriva taberelor de refugiați sau raidurile barbare împotriva statelor vecine, nici manevrele diplomatice privind așa-zisa „reglementare internă", menită să perpetueze dominația colonilor albi, nu vor putea să prelungească zilele rasismului și colonialismului in Rhodesia, nu vor putea împiedica poporul Zimbabwe să devină stăpîn în propria țară.România socialistă, poporul român, animate de puternice și binecunoscute sentimente de simpatie și solidaritate militantă față de lupta popoarelor africane, ca și a

popoarelor de pretutindeni, pentru libertate și neatârnare, condamnă cu toată energia represiunile criminale ale rasiștilor împotriva pa- trioților Zimbabwe, acțiunile agresive împotriva Zambiei, Mozambicului, a celorlalte state africane. Alăturîndu-și glasul celui al opiniei publice din întreaga lume, opinia publică din țara noastră cere în mod energic ca toate statele, toate forțele progresiste să acționeze și mai hotărît pentru a determina regimul rasist rhodesian să pună capăt fărădelegilor sale, să asigure dreptul inalienabil al poporului Zimbabwe la libertate și independență, să respecte normele legalității internaționale, încetînd orice act de război împotriva statelor vecine, orice a- tentat la adresa suveranității și integrității lor teritoriale. Pe bună dreptate se pune întrebarea : pînă cînd se va mai permite rasiștilor rhodesieni să sfideze orice norme ale dreptului internațional, să se comporte banditește, comițînd în lanț acte de război împotriva unor state vecine, oprimînd cu cruzime poporul Zimbabwe în propria lui tară ? Este de mult timpul ca întreaga comunitate internațională să impună rasiștilor să înceteze acțiunile lor criminale.Așa cum a subliniat în repetate rînduri tovarășul Nicolae Ceaușescu, România este pe deplin solidară cu lupta dreaptă a poporului Zimbabwe, a popoarelor Zambiei și Mozambicului, a celorlalte popoare din Africa australă, fiind hotărîtă să le acorde, în continuare, întregul sprijin pentru lichidarea definitivă a vestigiilor colonialismului și rasismului, pentru izbînda libertății pe întreg cuprinsul Africii.

Adunarea Generală a O.N.U. a adoptat prin consens 

rezoluția inițiată de România privind

Proclamarea unui „An internațional 
al tineretului"NAȚIUNILE UNITE 8 (Agerpres). De la trimisul special N. Plopeanu : Reprezentanții celor 150 de state membre ale O.N.U., reuniți în ședința plenară a Adunării Generale, au adoptat prin consens rezoluția Inițiată de România și propusă în numele a 48 de state reprezentînd toate regiunile geografice ale globului, In legătură cu proclamarea unui „AN INTERNAȚIONAL AL TINERETULUI". Desemnarea perioadei celei mai potrivite pentru sărbătorirea acestui an, precum și stabilirea căilor și mijloacelor de marcare a evenimentului urmează să se facă la viitoarea sesiune a Adunării Generale a O.N.U.Rezoluția subliniază Importanța deosebită a participării tineretului la modelarea viitorului omenirii, subliniind, totodată, că este necesară folosirea energiilor, entuziasmului și capacităților creatoare ale tinerilor in vederea întăririi națiunilor, a progresului economic, social și cultural al popoarelor, in scopul instaurării unei noi ordini economice internaționale, al menținerii păcii mondiale și al promovării cooperării și Înțelegerii internaționale. în același timp, rezoluția exprimă convingerea că un „An internațional al tineretului" ar putea să contribuie la mobilizarea eforturilor la nivel local, național, regional și internațional, astfel incit tinerii să poată beneficia de condiții mai bune

In materie de Invățămînt, pe plan profesional și în ceea ce privește condițiile de viață, în vederea participării lor active la dezvoltarea generală a societății și la încurajarea elaborării la nivel național șl local a unor măsuri politice și a unor programe noi în conformitate Cu experiența fiecărei țări.Luînd cuvîntul după adoptarea rezoluției, reprezentantul român loan Voicu a mulțumit tuturor delegațiilor pentru spiritul constructiv care a caracterizat dezbaterile relative la tineret. Consensul realizat este rodul celor mai largi consultări și are o mare valoare politică și practică pentru marcarea unul „An internațional al tineretului".în aceeași ședință a Adunării Generale au mai fost adoptate, tot prin consens, o rezoluție privind „Canalele de comunicare cu tineretul și organizațiile de tineret" inițiată de Olanda și una intitulată „Educația fizică și schimburile sportive intre tineri" propusă de Argentina, România fiind coautoare la ambele documente. Pe baza acestor rezoluții, secretarul general al O.N.U. este împuternicit să întocmească rapoarte corespunzătoare ce vor fi examinate la viitoarele sesiuni ale Adunării Generale. In felul acesta, problematica tinerei generații va constitui o permanență pe agenda de lucru a Națiunilor Unite.
Negocierile tripartite de la Washington
• Declarația primului ministru egiptean • Ședința guvernului 

israelianWASHINGTON 8 (Agerpres). — Delegațiile egipteană și israeliană la negocierile tripartite de la Washington pentru încheierea unui tratat de pace egipteano-israelian s-au întîlnit luni la hotelul „Madison" din capitala S.U.A., transmite agenția M.E.N. Cele două delegații au fost prezidate de Kamal Hassan Aii, ministrul egiptean al apărării, și, respectiv, Moshe Dayan, ministrul israelian de externe.Delegațiile au continuat discutarea punctelor de acord la care s-a ajuns în ultimul timp, referitoare la data retragerii israeliene din Sinai, precizează agenția M.E.N.CAIRO 8 (Agerpres). — Primul ministru egiptean, Mustafa Khalil, a declarat — potrivit agenției M.E.N. — că „Egiptul nu intenționează să încheie un acord separat cu Israelul, ci caută o reglementare globală". Instrucțiuni precise în acest sens, a precizat el, vor fi transmise delegației egiptene de la Washington. Mustafa Khalil a subliniat că „reglementarea globală este aceea care ține seama de drepturile legitime ale poporului palestinian" și că „problema nu va fi soluționată fără reglementarea Chestiunii palestinienilor din Cisiordania și Gaza". „A Ignora dreptul palestinienilor din Cisiordania șl

Gaza este un lucru care nu va duce la rezolvarea conflictului. Nu este Important să ne grăbim să ajungem la un acord ; nu este important ca acest acord să se încheie în lumina acordurilor de la Camp David. Important este ca spiritul tratativelor de la Camp David să domnească în negocierile egipteano-israeliene".Șeful guvernului egiptean a anunțat, totodată, formarea unui comitet special pentru a urmări evoluția negocierilor privind viitorul Cisiorda- niei și Gazel.TEL AVIV 8 (Agerpres). — Guvernul israelian s-a întrunit a doua oară în cursul zilei de luni sub conducerea lui Yigael Yadin, prim-mlnistru interimar. La sfîrșitul reuniunii, Yigael Yadin a declarat presei că guvernul a adoptat unele hotărlri privind aspectele ,.militare" ale negocierilor de pace de la Washington. El a adăugat că ministrul apărării, Ezer Weizman, se va înapoia la Washington în cei mal scurt timp pentru a continua convorbirile în conformitate cu hotărârile luate. în ce privește aspectele politice ale tratatului de pace, Yadin a declarat că „delegația a primit Instrucțiuni de continuare a negocierilor".
încheierea lucrărilor Conferinței de la BagdadBAGDAD 8 (Agerpres). — La Bagdad s-au Încheiat lucrările Conferinței arabe la nivel înalt la care au luat parte șefi de stat șl de guvern sau reprezentanți ai acestora din țările membre ale Ligii Arabe, cu excepția R. A. Egipt, care nu a fost invitată.în ședința de duminică seara, conferința a adoptat declarația finală și o serie de rezoluții in care sînt expuse pozițiile țărilor participante față de situația din Orientul Mijlociu după semnarea acordurilor-cadru de la Camp David și acțiunile viitoare ale țărilor arabe — informează agențiile I.N.A. și M.E.N. Potrivit surselor citate, documentele reuniunii arabe la nivel înalt urmează a fi date publicității.La Bagdad, președintele Irakului, Ahmed Hassan Al-Bakr, și președintele Siriei, Hafez Al-Assad, au exa-

Desemnarea noului 
cabinet iranianTEHERAN 6 (Agerpres). — Duminică noaptea, premierul Iranului, Sharif Emami, a demisionat — anunță agențiile internaționale de presă.Această hotărîre a fost comunicată șahinșahului la încheierea unei zile in care tensiunea socială internă a crescut deosebit. In pofida interdicțiilor de circulație și a altor măsuri luate de forțele de ordine, la Teheran au avut loc manifestații soldate cu mari distrugeri în cartierele de vest și nord-est ale capitalei, unde bănci, magazine, hoteluri și numeroase cinematografe au fost incendiate. Distrugeri s-au înregistrat, ca urmare a demonstrațiilor de duminică, și în cartierul situat în jurul Bazarului, în partea de sud a Teheranului. Forțele de ordine, pentru a evita noi victime, nu au intervenit.Șahinșahul Iranului l-a numit premier pe generalul Gholam Reza Azhari. șeful Marelui Stat Major al armatei, care a anunțat alcătuirea unui cabinet format din zece miniștri, din care numai trei sînt civili ; ministerele afacerilor externe, apărării și inteme-finanțe sînt conduse de foștii titulari.într-un mesaj radiodifuzat către națiune — informează agențiile de presă — șahinșahul Iranului, Mohammad Reza Pahlavi Aryamehr, a adresat, luni, un apel la calm, precizând că a cerut armatei să restabilească calmul și ordinea, iar populației să coopereze cu armata pentru ca eforturile spre democrație și progres să fie continuate. Suveranul a arătat că noul guvern are un caracter provizoriu, urmînd să fie înlocuit de un guvern civil care să continue reformele și să organizeze alegeri generale.

S. U. A.

Alegeri parțialeWASHINGTON 6 (Agerpres). — în Statele Unite au loc marți alegeri parțiale pentru desemnarea celor 435 membri ai Camerei Reprezentanților, a 35 de senatori și a 36 de guvernatori, ceea ce înseamnă că practic electoratul din întreaga țară este chemat la urije. Campania electorală a fost deosebit de intensă.

Raportul prezentat de A. Kosîghin
Ia adunarea festivă de Ia MoscovaMOSCOVA 8 (Agerpres). — în raportul prezentat la adunarea festivă de la Moscova consacrată celei de-a 61-a aniversări a Marii Revoluții Socialiste din Octombrie, Aleksei Ko- sighin, membru al Biroului Politic al C.C. al P.C.U.S., președintele Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., a relevat : Măreția nepieritoare a Revoluției din Octombrie constă în aceea că ea a permis soluționarea proble- mei-cheie a progresului social, pu- nînd capăt pentru totdeauna tuturor formelor de exploatare șl oprimare. Principala sarcină a planurilor economice ale U.R.S.S. a fost și rămîne dezvoltarea și consolidarea în continuare a orînduirii noi, creșterea continuă a nivelului de viață al poporului pe baza avîntulul multilateral al economiei.Poporul sovietic, a declarat A. Ko- stghin, rezolvă cu succes sarcinile Istorice trasate de cel de-al XXV-lea Congres al partidului. în primii trei ani ai cincinalului țara va realiza o producție industrială le 1,4 ori mai mare declt în primii trei ani ai cincinalului anterior. De asemenea, a spus vorbitorul, potrivit datelor preliminare, recolta globală de cereale va fi de peste 230 milioane tone, a- dică cu peste 50 milioane tone mal mult comparativ cu recolta medie obținută în cincinalul al 9-lea.Privim cu Încredere în viitor — a continuat raportorul. în fata societății noastre sînt deschise orizonturi nelimitate pentru progresul social- economic multilateral și continuu.O parte însemnată a raportului, relatează agenția T.A.S.S.. a fost consacrată problemelor internaționale. Raportorul s-a referit la relațiile U.R.S.S. cu alte țări socialiste, ară- tînd că o semnificație importantă pentru stabilirea perspectivelor cooperării cu acestea au avut-o întîlni- rile prietenești din Crimeea, din iu- lle-august. ale lui Leonid Brejnev cu conducători ai partidelor și statelor respective.Referindu-se la eforturile Îndreptate spre însănătoșirea situației internaționale. raportul relevă necesitatea unei cotituri, în primul rînd în domeniul militar. Pentru prezentul și viitorul întregii omeniri — a subliniat A. Kosîghin — nu există sarcină mai importantă decît sarcina încetării cursei Înarmărilor, a trecerii spre o dezarmare reală. Fără aceasta vor crește în continuare pierderile nerecuperabile de resurse materiale șl

spirituale ale popoarelor. Fără aceasta, pacea nu poate fi îndelungată și trainică. în continuare, sint menționate propunerile U.R.S.S. în acest sens, inclusiv cele ce privesc încheierea tratatului mondial cu privire la nefolosirea forței in relațiile internaționale și a unei convenții internaționale cu privire la întărirea garanțiilor de securitate ale statelor nepo- sesoare de arme nucleare.Abordindu-se problema relațiilor sovieto-americane, in raport se exprimă speranța că eforturile de care dau dovadă în prezent ambele părți de limitare a armelor strategice ofensive vor duce la o soluționare reciproc acceptabilă a acestei probleme.Uniunea Sovietică — a continuat raportorul — se pronunță pentru ca Europa să devină într-adevăr un continent al securității trainice și al colaborării pașnice, în conformitate cu obiectivele Actului final al Conferinței general-europene. Este necesar ca legăturile de colaborare internațională să sporească și să se întărească, să crească Încrederea și înțelegerea reciprocă între state. Este important ca fiecare țară, fiecare conducător politic, împărtășind sentimentul responsabilității față de propriul popor, să se situeze nu numai in vorbe, ci și în fapte pe o poziție activă in folosul destinderii.Ne pronunțăm pentru o amplă dezvoltare a legăturilor politice, economice, culturale și tehnico-științifice între toate țările lumii, pentru unirea și pe plan internațional a eforturilor statelor în vederea soluționării celor mai complicate probleme globale legate de creșterea rapidă a populației, de satisfacerea necesităților creseînde de alimente, materii prime si resurse energetice, de ocrotirea mediului ambiant, de lupta împotriva maladii , se arată în raport.Activitatea de politică externă a partidului și guvernului U.R.S.S. — a spus în continuare vorbitorul — se desfășoară finind seama atît de laturile pozitive, cit și de cele negative ale situației internaționale actuale, ținînd seama de posibilitățile reale de a se ajunge pas cu pas la modificarea atmosferei intr-o direcție mai bună, spre însănătoșirea ei. Partidul pornește de la faptul că afirmarea principiilor coexistenței pașnice, a- dîncirea destinderii nu sînt un proces temporar, ci o linie legică a dezvoltării.
Inițiative pentru reglementarea politică 

a conflictului dintre Uganda și Tanzania

minat. In cadrul unei întîlnirl, măsurile de dezvoltare a relațiilor bilaterale și actualele evoluții din lumea arabă — informează agenția irakiană de presă I.N.A.

KAMPALA 8 (Agerpres). — După vizita făcută sîmbătă și duminică la Kampala, capitala Ugandei, Philip Obang, trimis special al lui Gaafar El Nimeiri, președintele In exercițiu al Organizației Unității Africane (O.U.A.), precum și secretarul de stat pentru informații al Libiei, Mu- hamad Zuwai, In calitate de trimis special al președintelui Libiei, Moammar El Geddafl, sînt așteptați la Dar es Salaam. Ei sînt purtătorii unor niesaje semnate de președinții țărilor lor chemînd la soluționarea pe calea negocierilor a conflictului tanzaniano- ugandez.NAIROBI 8 (Agerpres). — Președintele Kenyei, Daniel Arap Moi, a cerut Ugandei — într-un discurs rostit duminică seara la o adunare pu

blică — să-șl retragă trupele din regiunea tanzaniană ocupată in cursul săptămînii trecute și să permită Organizației Unității Africane să medieze în conflictul său cu Tanzania — a anunțat agenția de presă kenyană, citată de Associated Press.LUSAKA 8 (Agerpres). — Shri- dath Ramphal, secretar general al Commonwealthului, a declarat duminică, la plecarea din Lusaka spre Dar es Salaam în vederea unor convorbiri cu președintele Julius Nye- rere, că asociația Commonwealthului, din care fac parte Uganda și Tanzania, va depune eforturi pentru a determina încetarea războiului dintre cele două țări. El a subliniat că acest conflict slăbește forța de acțiune a „țărilor africane din prima linie".

agențiile
Convorbiri chino-kam-

puchiene. La Pnom Penh au avutloc, luni, convorbiri între Pol Pot, secretar al C.C. al P.C. din Kampuchia, prim-ministru al Guvernului Kampu- chiei Democrate, și delegația de partid și guvernamentală chineză condusă de Van Dun-sin, vicepreședinte al C.C. al P.C. Chinez. După cum informează agenția China Nouă, cele două părți s-au informat reciproc asupra construcției socialiste din țările lor și au procedat la un schimb de păreri cu privire la dezvoltarea, în continuare, a prieteniei dintre cele două partide, țări și popoare, precum și cu privire la unele chestiuni de interes comun.
Sub auspiciile Asociației ar

tiștilor plastici din prefectura 
Nagano, din Japonia, in orașul 
Suwa s-au desfășurat lucrările 
unui simpozion international la 
care au luat parte sculptori ja
ponezi și străini. Din țara noas
tră a participat sculptorul Geor
ge Apostu, care, la expoziția pri
lejuită de simpozion, a prezentat 
lucrarea „Oglinda".

Colectivul Teatrului „Nottara*  
din București, care întreprinde 
un turneu in R.P. Ungară, a 
prezentat pe scena Teatrului 
„Thalia" din Budapesta piesa 
„Timon din Atena" de Shakes
peare, în regia lui Dinu Cer- 
nescu, și alte două spectacole cu 
lucrări din dramaturgia contem
porană românească și maghiară. 
Spectacolele s-au bucurat de un 
interes deosebit din partea pu
blicului budapestan.

Ședință a unei comisii a
C.A.E.R. La Berlin ® avut loc ° ședință a Comisiei permanente C.A.E.R. pentru construcții, la care au participat delegațiile țărilor membre ale C.A.E.R., precum și o delegație a R.S.F.I. Au fost adoptate direcțiile principale ale activității comisiei pe perioada pînă în 1985, propuneri privind perfecționarea în continuare a activității, precum și planul său de lucru pe anii 1979—1980. Totodată, a examinat principalele direcții ale colaborării țărilor membre ale C.A.E.R., pe perioada pînă în 1990, in domeniul industriei sticlei și ceramicii.

Congresul Partidului Ra
dical Italian <p-R1 •> ?i a ,nchelat lucrările duminică, Ia Bari. în ultima

de presă transmit:
ședință a congresului a fost ales noul secretar general al partidului în persoana lui Jean Favre. El a obținut 187 voturi, 77 contra și 23 de abțineri, P.R.I. este reprezentat în parlament de patru deputați.

La Bangkok s_au desfă?ura‘ luni convorbiri între Kriangsak Chomanăn, primul ministru al Thailandei, și Den Siao-pin, vicepremier al Consiliului de Stat al R.P. Chineze, aflat în vizită oficială de prietenie în Thailanda — relatează agenția China Nouă. S-au făcut o trecere în revistă a bunelor relații existente între China și Thailanda și un schimb de opinii asupra dezvoltării în continuare a acestor relații, precum și în legătură cu problemele internaționale de interes reciproc.
Noi incidente în Irlanda 

de Nord. No* ^nc'dente ®* au •nre_ gistrat, duminică, în Irlanda de Nord. La Londonderry, un număr de aproximativ 10 bombe au explodat distrugînd depozitul departamentului municipal pentru mediul ecologic, iar în localitatea Newry a fost detonată o încărcătură de peste 20 de kilograme de explozibil plasată într-un automobil furat, fiind avariate mai multe magazine. Nu s-au înregistrat victime. Potrivit opiniei poliției, bombele au fost plasate de membri ai organizației ilegale Armata Republicană Irlandeză.
Forțele de opo

ziție din Nicaragua 
au anunțat câ vor 
recurge din nou la 
lupta armată daca 
dictatorul Somoza 
nu se retrage, lă- 
sînd loc, în perioa
da pînă la organi
zarea de alegeri 
generale libere, u- 
nul guvern provi
zoriu de unitate 
națională. In foto
grafie : liderul san- 
dinist Eden Pas
tore, care a condus 
temerarul asalt îm
potriva palatului 
guvernamental din 
Managua (22 au
gust ac.), în mij
locul unui grup de 
partizani.

In favoarea instaurării 
unei noi ordini economice 
mondiale. La Vancouver, în Canada, s-au încheiat duminică lucrările celui de-al XIV-lea Congres al Internaționalei Socialiste. Documentele adoptate se pronunță pentru instaurarea „unei noi ordini economice mondiale" și pentru „reformarea sistemului monetar internațional", în special în favoarea dezvoltării economice a țărilor cu resurse reduse, precum și pentru „protejarea pe termen lung a resurselor energetice" și împiedicarea risipirii acestora.

In localitatea olandeză Apel- 
doom, in prezenta a numeroși 
oameni de cultură și artă, zia
riști șl reprezentanți ai radio- 
televiziunii olandeze, a avut loc 
o seară de muzică românească, 
care a prilejuit lansarea unui 
nou disc al naistului Gheorghe 
Zamfir. Prezentarea noului disc 
a fost făcută, in limba română, 
de Pieter van Vollenhoven. soțul 
Alteței Sale Regale prințesa 
Margriet a Regatului Țările de 
Jos.

Explozie. Intr-un mare magazin din centrul comercial al orașului american Des Moines, din statul Iowa, s-a produs ieri o explozie, urmată de un puternic incendiu. Zece persoane și-au pierdut viața.
NICARAGUA: Frontul sandinist 

de eliberare pregătește noi acțiuni
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