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înaltă solie de pace, prietenie și colaborare, fericit prilej 
de continuare a dialogului româno-portughez la nivel înalt 

în interesul destinderii și cooperării internaționale

VIZITA In portugalia a tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU 

Șl A TOVARĂȘEI ELENA CEAUȘESCU 
Primire

sărbătoreasca
ia Lisabona

NOI INIȚIA TIVE
Șl ANGAJAMENTE 

ÎNTREGESC BILANȚUL 
REALIZĂRILOR

Marti 28 octombrie 1975. In 
această zi, președintele Republi
cii Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, și tovarășa 
Elena Ceaușescu au sosit la 
Lisabona, într-o vizită de prie
tenie, la invitația președintelui 
Republicii Portughez». Francisco 
da Costa Gomos, și a doamnei 
Maria Estela da Costa Gomes.

Vizita președintelui Nicolae 
Ceaușescu în Portugalia, prima 
vizită pe care un șef de stat 
român o face în această țară, 
constituie un eveniment de 
maximă importanță, cu profunde 
semnificații pentru evoluția re
lațiilor de prietenie și colaborare 
dintre popoarele român și por
tughez, legate prin origine co
mună și afinități de limbă și 
cultură. Vizita reprezintă, tot
odată, în contextul transformă
rilor democratice pe care le cu
noaște Portugalia, unde, după 
mai bine de patru decenii de a- 
suprire fascistă, a triumfat revo
luția de la 25 aprilie 1974, o nouă 
expresie caldă și. sinceră, a soli
darității militante a României so
cialiste, a poporului român cu 
lupta poporului portughez pen
tru întărirea și consolidarea

cuceririlor revoluționare, pentru 
construirea unei societăți noi, în 
conformitate cu aspirațiile sale 
legitime. Solia românească de 
pace, prietenie și colaborare pe 
pămîntul Portugaliei libere con
stituie, în același timp, un fericit 
prilej de reîntîlnire a președin
telui Nicolae Ceaușescu cu pre
ședintele Francisco da Costa 
GOmes, de continuare a dialogu
lui româno-portughez la nivel 
înalt început în vara acestui an 
cu ocazia viritei făcute de șeful 
statului portughez în țara noas
tră.

în această vizită, președintele 
Nicolae Ceaușescu este însoțit 
de tovarășii : Emil Drăgănescu, 
viceprim-ministru al guvernului, 
Ștefan Andrei, membru supleant 
al Comitetului Politic Executiv, 
secretar al C.C. al P.C.R., Geor
ge Macovescu, ministrul afaceri
lor externe, general-colonel Ion 
Coman, prim-adjunct al minis
trului apărării naționale, șef al 
Marelui Stat Major, Nicolae 
Doicaru, consilier al președinte
lui Republicii, Constantin Stan- 
ciu, adjunct al ministrului co-

(Continuare în pag. a Ill-a)

Numeroase realizări și iniția
tive vorbesc despre felul în care 
cei 31 700 de tineri din școlile, 
întreprinderile și de pe ogoarele 
județului Tulcea înțeleg să în- 
tîmpine Congresul al X-lea al 
U.T.C. și Conferința a X-a a 
U.A.S.C.R., despre hărnicia și 
priceperea uteciștilor.

• Acționind pentru reducerea 
consumurilor de materii prime, 
materiale și energie electrică, 
tinerii din industria județului au 
realizat în acest 
an economii în. 
valoare de 70 
milioane lei • 
Zilele și decade
le record, acțiu
nile de muncă 
patriotică orga
nizate în prime- — 
Ie 10 luni din a- 
cest an. au permis realizarea 
unui spor de producție de 65 mi
lioane lei • Realizînd integral 
planul Ia muncă patriotică pe a- 
cest an, organizația județeană 
Tulcea a U.T.C. va putea raporta 
la 1 noiembrie, în cinstea Con
gresului tinereții, depășirea cu 5 
la sută a planului la lucrări fi
nanțate și cu 26 milioane lei a 
planului la lucrările nefinanțate 
• Au fost prestate 700 000 ore de 
muncă patriotică pe șantierul ti
neretului pentru construirea „Ca
sei științei și tehnicii", pentru re
gularizarea cursurilor riurilor, 
irigații, combaterea erbziunii so
lului la Topolog, Sîmbăta, Lunca- 
vița. Mahmudia, pe celelalte 
șantiere locale și la căminele de 
nefamiliști • In această vară 
în județul Tulcea au participat 
la campania agricolă peste 26 000 
de tineri muncitori și elevi care 
au efectuat lucrări în valoare de 
24 500 000 lei • Antrenați la ac
țiunile de muncă patriotică în 
silvicultură pe cele 6 șantiere 
județene, tinerii tulceni au efec
tuat lucrări de împădurire pe o 
suprafață de 200 de hectare, 
plantînd 100 000 de puieți • Tot 
prin muncă patriotică și cu aju
torul conducerii unităților eco
nomice. tinerii din Tulcea au 
construit în cursul acestui an 8 
cămine pentru nefamSliști si 4 
cantine pentru muncitori.

AZI, JUDEȚUL

TUILCEA

LA FIECARE LOC DE MUNCA, 
O INIȚIATIVA

Pe tovarășul Mihai PirAtilie — 
președintele Consiliului -tineret

muncitoresc al Comitetului jude
țean Tulcea al U.T.C., l-am ru
gat să ne vorbească despre acți
unile mai deosebite inițiate în 
cinstea Congresului, care poartă 
semnătura virstei tinere.

— Principala preocupare a or
ganizațiilor U.T.C. din județul 
nostru este îndreptată, în primul 
rînd spre îndeplinirea exemplară 
a sarcinilor de producție. Un ar
gument în acest sens îl repre
zintă însuși programul de activi

tăți adoptat la 
recenta Confe
rință de dare de 
seamă și ale
geri, ale cărei 
prevederi con
stituie un în
demn la noi și 
însemnate suc
cese, sub deviza 

„Fiecare loc de muncă — o ini
țiativă !“ Consemnăm astfel, an
gajamentul organizației de tine
ret strungărie din cadrul între
prinderii de construcții și repa
rații de nave și utilaje — orga
nizație fruntașă în întrecerea ute- 
cistă „Tineretul — factor activ în 
îndeplinirea cincinalului înainte 
de termen", de a realiza in 
cinstea Congresului U.T.C. o pro
ducție suplimentară în valoare 
de 500 000 lei care se adaugă ce
lor 2.7 milioane lei realizați su
plimentar pînă în prezent. O am
plă activitate desfășoară și ute- 
ciștii de la Cooperativa mește
șugărească „Unirea", I.T.A., 
C.L.F. și Fabrica de industrie lo
cală care și-au suplimentat an
gajamentele. propunîndu-și să 
dea peste plan în cinstea Con
gresului U.T.C. produse în. va
loare do peste 800 000 lei. Conti
nuăm în același timp cu un e- 
fectiv sporit de tineri munca pe 
șantierul tineretului de la „Casa 
științei șî tehnicii". In sfîrșit. In 
aceste zile premergătoare Con
gresului, în toate întreprinderile 
din județ se pregătește declan
șarea unei ample acțiuni de an
trenare a tinerilor la promova
rea noului, a creației tehnice, se 
stabilesc, cu beneficiarii de in
vestiții, lucrările care urmează 
să fie executate de tineri prin 
ore de muncă patriotică în cursul 
anului viitor.

BENONE NEAGOE

PLECAREA 
DIN

CAPITALĂ
Președintele Republicii Socia

liste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, împreună cu tova
rășe-a Elena Ceaușescu au ple
cat, marți dimineață, într-o vi
zită de prietenie in Republica 
Portugheză, la invitația pre
ședintelui Francisco da Costa 
Gomes și a doamnei Maria Es
tela da Costa Gomes.

Șeful statului român este în
soțit de Emil Drăgănescu, vice
prim-ministru al guvernului. 
Ștefan Andrei, membru suple
ant al Comitetului Politic Exe
cutiv,’ secretar al C.C. al P.C.R., 
George Macovescu, ministrul a- 
facerilor externe. • general-colo
nel Ion Coman. prim-adjunct al 
ministrului apărării naționale și 
șef al Marelui Stat Major, Con
stantin Stanciu. adjunct al mi
nistrului comerțului exterior și 
cooperării economice internațio
nale. de consilieri.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu au 
fost conduși la plecare de tova
rășii •Ștefan Voitec, Emil Bobu, 
Cornel Burtică. Lina Ciobanu, 
Janos Fazekas, Petre Lupu. Paul 
Niculescu, Gheorghe Oprea, 
Gheprghe Pană, Ion Pățan, Du-

(Continuare în pag. a lll-a)
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• Vizită protocolară

• Primire protocolară

• Telegrame de la bordul avionului

Aspect de la plecarea de pe aeroportul international Otopeni intilnire cu secretarul general al P.C. Portughez, Alvaro Cunhal

In cadrul dezbaterii noastre la întrebarea: 
Ce așteptați, tovarășe ministru, în viitorul 

cincinal de la tinerii care lucrează 
in sectorul dumneavoastră ?

azi ne răspunde 
tovarășa LINA CIOBANU, 

ministrul industriei ușoare
La Palatul prezidențial Belem 

a avut loc. marți după-amiazâ, 
prima rundă de convorbiri ofi
ciale între președintele Ke- 
publicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, și președin
tele Republicii Portugheze, ge
neral Francisco da Costa 
Gomes.

La convorbiri au participat 
din partea româna tovărășii 
Emil Drăgănescu, viceprim-mi- 
nistru al guvernului, Ștefan An
drei, membru supleant al co
mitetului Politic Executiv, se
cretar al C.C. al P.C.R., George 
Macovescu, ministrul afacerilor 
externe, general-colonel Ion Co
man, prim-adjunct al ministru
lui apărării naționale și șei al 
Marelui Stat Major, Nicolae 
Doicaru, consilier al președinte
lui republicii, Constantin stan
ciu. adjunct al ministrului co
merțului exterior și cooperării 
economice internaționale, luiiu 
Dobroiu, director în. M.A.E.. și 
Marin Iliescu. ambasadorul 
României la Lisabona.

Din partea portugheză au par
ticipat Ernesto Melo Antunes, 
ministrul afacerilor externe, 
Jose Medeiros Ferreira, secretar 
de stat la Ministerul Afacerilor 
Externe, Thomas Andressen, se
cretarul general al M.A.E., An
tonio Caldas. șeful de cabinet 
al Președinției Republicii, Ma- 
galhaes Cruz, directorul general 
pentru problemele politice din 
M.A.E., Silva Marques, adjunc
tul directorului general pentru 
problemele economice al M.A.E.,

și Antonio Luis de Magalhaes 
de Abreu Novais Machado, am
basadorul Portugaliei la Bucu
rești.

In cadrul convorbirilor, ambe
le părți și-au exprimat satisfac
ția față de evoluția pozitivă a 
relațiilor româno-portugheze, 
precum și dorința de a dezvolta 
aceste relații pe multiple pla
nuri, de a promova o mai mare 
apropiere între România și Por
tugalia. pe baza acordurilor și . 
înțelegerilor existente, menite să 
așeze pe temelii trainice rela
țiile de prietenie și colaborare 
dintre cele două țări în dome
niile politic, economic, tehnico- 
științific, cultural și în alte do
menii de activitate, spre binele 
celor două popoare, al "cauzei

păcii și cooperării în Europa și 
în lume. .

Președinții Nicolae Ceaușescu 
și Francisco da Costa Gomes au 
examinat, de asemenea, unele 
probleme actuale ale vieții in
ternaționale. dînd expresie hotă- 
rîrii celor două țări și popoare 
de a desfășura o conlucrare ac
tivă pe plan mondial pentru sta
tornicirea unui climat de destin
dere, pace și securitate în lume, 
pentru democratizarea relațiilor 
dintre state, pentru instaurarea 
unei noi ordini politice și eco
nomice internaționale, care să 
ducă la edificarea unei lumi mai 
bune și mai drepte.

Convorbirile oficiale s-au des
fășurat într-o atmosferă cor
dială. de deplină înțelegere și 
stimă reciprocă.

ANGAJARE EXEMPLARĂ. 
PASIUNE CREATOARE

IN PAGINA A ll-A

Județul Caraș-Severin

a îndeplinit

• Declarații ale unor înalte personalități por
tugheze privind vizita președintelui Nicolae 
Ceaușescu

planul cincinal

Telegramă adresată C.C. al P.C.R., 
tovarășului Nicolae Ceaușescu

Exprimînd sentimentele de 
recunoștință față de partid, 
aducînd o înaltă prețuire pentru 
activitatea dumneavoastră neo
bosită, tovarășe secretar general, 
inițiator al amplei întreceri so
cialiste de ridicare pe noi culmi 
de dezvoltare a patriei noastre, 
atașați profund politicii științifi
ce a partidului, comuniștii, oa
menii muncii români, germani, 
șîrbi și de alte naționalități din. 
județul Caraș-Severin rapor
tează îndeplinirea la 28 octom
brie a.c. a planului producției 
globale industriale pe întreg 
cincinalul 1971—1975.

Muncind în continuare cu 
entuziasm sub conducerea orga
nizației județene de partid pen
tru înfăptuirea programului 
P.C.R. de edificare a societății 
socialiste multilateral dezvoltate 
și înaintare a României spre 
comunism, muncitorii, inginerii, 
tehnicienii din întreprinderile 
județului vor realiza pînă la fi
nele anului, depășind prevede
rile cincinalului, o producție in
dustrială de 2 miliarde lei. Acest 
spor de producție realizat inte
gral pe seama creșterii producti
vității muncii se concretizează 
în importante produse livrate 
suplimentar economiei naționale 
și la export : 14 mii tone cocs, 
197 mii tone fontă, 271 mii tone 
oțel. 471 mii tone laminate, 105 
bucăți motoare Diesel de 
1 250 CP și 2 300 CP, 185 poduri 
rulante, mobilier în valoare de 
104 milioane lei și alte produse. 
Ca urmare a valorificării mai

intense a creației și inteligentei 
tehnice proprii, în această pe
rioadă au fost asimilate un nu
măr de peste 150 produse noi, a 
fost ridicat nivelul tehnic al pro
ducției privind perfecționarea și 
promovarea tehnologiei modeme 
și de înalt randament, s-au ex
tins mecanizarea, automatizarea, 
organizarea mai bună a produc
ției, s-a obținut o mai intensă 
utilizare a capacităților existente, 
au fost, de asemenea, obținute 
succese pe linia continuei înnoiri

(Continuare în pag. a Il-a)

• VIZITA PRIMULUI 
MINISTRU AL GU
VERNULUI ROMAN, 
MANEA MÂNESCU, 
ÎN R.P. POLONA. PRI
MIRE LA TOVARĂȘUL 
EDWARD GIEREK. ÎN
CEPEREA CONVOR
BIRILOR OFICIALE.

IN PAGINA a 4-a
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ANGAJARE EXEMPLARA,
PASIUNE CREATOARE

Poate în nici un Ut sector al 
economiei noastre naționale nu 
lucrează un număr atit de mire 
de tineri ca în industria ușoară. 
E și firesc. Această ramură in
dustrială ă-a dezvoltat îh ulti
mele două 'decenii intr-un ritm 
foarte înalt, atrăgtod îh fiecare 
an în activitățile sale zeci de 
mii -de țineri muncitori $1 spe
cialiști. ih probant, în unifâtfle 
noastre lucrează — și o spu
nem cu deosebită satisfitețit — 
peste 300 000 de țineți in cele 
mai diverse profesii. Și ponde
rea lor 'este în continuă creștete, 
într-adevăr, 'cotectivete de mun
că din iritrepririderile noi. cum 
sînt Filatura din Baia Mare, 
Fabrica de porțelan din Curtea 
de Argeș. Fabrica de încălță
minte din Uuși, Fabrica de uti
laje și mese de schimb din 
Botoșani, Întreprinderea teXril-ă 
Slatina etc., puse în funcțiune 
în acest •cincinal, sînt formate 
în proporție de 85—riO Ta sulă 
din fe’te și băieți de virstă ute- 
ristă. Pe de altă parte, dispu
nem de o largă rețea de îhVă- 
tămînt. temeinic organizată, care 
cuprinde 28 școli profesionale. 
28 licee industriale, 9 ^Coli de 
IspceiaTîzaire 'postllceal^, 14 Școli 
de maiștri și diverse forme de 
de învățămînt la locul dt muncă, 
care pregătesc și repartizează 
anual în producție circa 85W) 
de cadre.

Putem spune, așadar, că acute, 
ca și în perspectivă, industria 
ușoară se află îh mare naYte în 
mii ni le titterilP'r. îri 'miînl de 
nădejde. Tocmai de aCeea, Vor
bind de sareînite noastre, de 
realizările și succesele ottfneni- 
lhr Muncii ăin ace&stă mUiură, 
•wvefh, trebuie să avem m ve
dere participarea plină de res
ponsabilitate. cbntribuțiă va
loroasă a uteciștilor la eiorturtle 
pi împlihirite colectivelor îh cate 
muncesc. Iâr în acest cihcină) 
■eforfiirife Ca și i^bînziie au foit 
deopotrivă de 'mări.

Trecerea lbr succintă îh re
vistă este edificatoare. Trebuie 
precizat în primul rînd ca pen
tru ăc'tuăl'til cîîicinâl sărcimTe 
economice -ate îft’dfi^trtei ușoare 
au fost orientate de către condu
cerea partidului spre creșterea 
producției IndtistribKe în pârâtei 
Cu lărgirea galtrei sbrtîîfttritate 
și îmbunătățirea radicală fa Cali
tății produselor, astfel ca ete să 
sât'istaCă pe deplin cerințele in
terne și să se ridice la nivelul 
de con?i>etitivitâte de pe piața 
mondială. Mari creșteri au fost 
prevăzute pentru industria tri- 
coTajelrir. eo'fî^dfHlbr. încălță
mintei. sticlei etc., furnizoare de 
produse intens solicitate în țâră 
pi la export. Deosebit de mobi- 
liaatoare, face&te sarcini ri-au 
fost citași ’puțin Pșoăre. Fie 
«u solicitat o perfectă organiza
re1 a producții ei. o tehteinică pre
gătire proteSiohâlă â muncitori
lor, entuziasm, ordine și disci
plină deșiăVîrșită. păsirine și 
responsabilitate muncitorească.

Colectivele unităților noastre, 
în frunte cu CtanuniȘill, au. ifoVe- 
<dit ca posedă pe deplin aceste 
■atribute, că au capacitatea de a 
depăși dificultățile și a se înscrie 
Intr-un ritm suS'țihut de muncă 
pe întreg parcursul cincihăluliXi. 
A fost posibil astfel ca Ministe
rul Industriei UșOăre «ă rapor
teze conducerii partidului și 
statului realizarea prevederilor 
planului cthcinăl la producția 
globală în riuTnai â arii, 6 luni 
Și 22 zile. Această perforiSiănța 
a fost pregătită în primul rînd 
prin creșterea permanentă a 
productivității muncii, indicator 
al cărui nivel prevăzut pentru 
ăcest Cincinal a fost atins încă 
la finele ariului tretîut. De ifh- 
portaiită deosebita fe'ăte îâpthl că 
saremtib m export pe acemi 
perioadă au fost îndeplinite cu 
cinci luni mai devreme pe re
lația „devizte libere14 și cu trei 
luni și 10 Zile în'ainte de tet* *-  
meh, pe total export. Toate â- 
ceste succese de care pe bună 
dreptate lucrătorii din industria 
ușoară sint mîndrî. âu s'oliritat 
o perfectă organizare â produc
ției. o temeinică pregătire pro
fesională a muncitorilor, tehni
cienilor. inginerilor, ordine și 
disciplină, entuziasm, pasiune Și

Delegația Comitetului Mi
litar de Eliberare Națională 
(C.M.L.k) din Republica Mali, 
condusă de Amadou Baba 
Diarra, vicepreședintele C.M.L.N. 
și ministrul planului, care, la 
invitația C.C. âl P.C.R., a făcut 
o vizită de prietenie îh țara 
noastră,, a părăsit, marți dimi
neața, Capitala.

La plecare, pe aeroportul 
Otopeni, delegația a fbst saluta
tă de tovarășul Idsif Bâho, 
membru supleant al Comitetului 
Politic Executiv, secretar al C.C. 
al P.C.R.. de activiști de pârtid 
și de stâi.

★
Marți dupâ-amiază a părăsit 

Capitala, Giu.teppe Medici, sena
tor, președintele Academiei Na
ționale dh Științe Agricble â 
Italiei, care, la invitația Ministe
rului Agriculturii și Industriei 
Alimentare, a făcut o vifiiă în 
țâră noastră. Oaspetele a avut 
convorbiri cu Nicolae Gioșan, 
președintele AcâSetatei de Ști
ințe Agricole și Silvice, și Angelo 
Micufestu, viceprim-mihistfu al 
guvernului, ministrul agricultu
rii și .industriei alimentare, pri
vind deZvo'îtarM colaborării, teh- 
nicd-științifice^ îri dorheriiul a- 
^ficdlturii întrd academiile și 
ministerele de specialitate din 
cete dotiă țări.

mânn 0—1 ; Jurcinska — Feus- 
tel 1—0 : Gheorghieva — V.re- 
eken 1—0 ; Jackson — Karakas 
1—0 ; Vreeken — Jackson — re
miză.

înaintea ultiihei runde, în clâ- 
saiftent conduce Katiâ jovano- 
vihi (iugoslavia), cu il.5 pu 
te, uffhâță de Hbfmann. (R. _. 
Gțeffhană), 10.5 puncte. Băum- 
ătăfk (itdinâhla), Frustei (țt.D. 
Germană). Gheorghieva . (Bul- 
^ariâ) — cite 10 pilhcte, Dâhlih 
(Sufedia), Eretpva (Cehoslova
cia) — cite 9,8 puncte. Kriszân 
(Ungaria) — 9 puncte etc.

• FbStul campidh mondial de 
box la .categoria semigrea, 
francezul Georges Carpentier, a 
ihc€tât din viațâ, în virstă de 
81 de ani, lâ Paris.

Geofges Cărpentier â boxat 
pentru titlul mondial la toate 
categoriile în anul 1921 la New 
Jersey cînd a fost învins de ce
lebrul pugilist âmerican Jack 
Dempsey. într-un meci care a 
rămas memorabil îh istoria bo
xului.

MINISTERUL EDUCAȚIEI Șl ÎNVĂȚĂMÎNTULUI 
CONSERVATORUL DE MUZICĂ 

„CIPRIAN PORUMBESCU" 
- BUCUREȘTI -

ANUNȚA:
Scoaterea la obnOurS a următoarelor posturi didactic*  j

FACULTATEA DE INSTRUMENTE $1 CANTO

Catedra II — Violoncel — Violă — Contrabas — Harpă 
Pian.

— 1 post de lector, poziția 4 — disciplină — violă
Catedra III — Instrumente de srutlai, Percuție, Muzică de ca

meră. Ansamblu de orchestră
— 1 post de lector, poziția 5 — disciplină — trompetă
FACULTATEA DE PEDAGOGIE, COMPOZIȚIE MUZICALĂ, 

MUZICOLOGIE

Catedra Vil — Muzicologie
—- 1 post de profesor, poziția 2 — disciplină — Istoria muzicih 
Muzicologie

Catedra VIII - Piân complementar
— 1 post Se lector, poziția 11 — instniment la alegere (Pian) — 
disciplina — Pian complementer, Acompaniament.

Candidații la concurs vor depune în termen de 30 de zile de 
la data publicării acestui anunț, cererea de înscriere însoțită de 
actele și lucrările prevăzute în Legea nr. 6, privind Statutul per
sonalului didactic din Republica Socialistă Komâhia, publicat îri 
Buletinul Oficial partea I-a nr. 33 din 15. III. 1969 și Instrucți
unile Ministerului Educației și învățămîntului nr. 84539/1969.

Cei care funcționează într-o instituție de învățămîrtt superior, 
sint obligați să comunice in scris, rectoratului acesteia, înscrierea 
la concurs.

Concursul se va ține Ia sediul Conservatorului de muzică „Ci
prian Porumbescu'’ București, str. Știrbei Vodă 33, sectorul 7, 
la data de 15 decembrie 1975.

Informații suplimentare se pot obține de lâ secretariatul Con
servatorului, zilnic, între orele 13—14, telefon : 14 26 10.

Termenul de înscriere la concurs se socotește de la data pu
blicării acestui anunț în Buletinul Oficial.

UNA CiOBANU,
ministrul industriei ușoare 

responsabilitate muncitorească. 
Ei ftiu insă că vor trebui să 
treacă un examen și mai greu. 
Sarcinile sint mult sporite^ mult 
mai pretențioase pentru că eie 
trebuie să răspundă exigențelor 
mereu mai mari ale pieței. Așa 
cum rezultă și din ședința Co
mitetului Politic Executiv al C,C. 
al P.C.R.. ca să mă fefer la 
cel mai recent exemplu, atit în 
trimestrul IV a.c. cit și în pri
mul semestru al anului viitor la 
mărfurile textile și încălțăminte 
este prevăzută o Creștere a des
facerilor cu cirCa 20 la sută, pe 
lîhgă aceasta, revenindu-ne sar
cina de a lărgi și diversifica în 
continuare sortimentele de măr
furi. de a îmbunătăți calitatea 
lor, de a asigura integral fondul 
de marfă prevăzut, în conformi
tate cu cerințele populației.

Sint sarcini tu a.tît mai mari, 
tu cit. în 1980 producția 
industriei ușoare va fi, cohforfn 
propunerilor actdale de plah, cu 
48.8 la sută superioare cetei ob
ținute în 1970. îhscriihdu^-se îh- 
tr-un ritm mediu ahuâl de creș
tere de 8,2 la sută. Ținîhd Seama 
de indicațiile și ortehtările date 
de secretarul general al parti
dului, tovarășul Nicolâe 
Ceăușescu; avem in vedere 
pentru viitorul cinCipal îmbună
tățirea structurii producției pe 
«ubrâmurt prevăzind un ritm 
mai accelerat în ăcete sectoare 
în care se asigură uh grad su
perior de prelucrară a materiilor 
prime, in special la tricotaje, 
confecții, ceraihică Și încălță
minte din piele sintetică. Creș
teri importante sini prevăziite 
de asemenea lâ produsele pentru 
care materia primă se ■ asigura 
dih țară, cum Sîrtt țesăturile 
subțiri din in Și CînCpă, ârtico- 
tele de sticlărie și menaj, pre
cum și lă cele Ce vor fi fabri
cate din materii prime înlocui
toare. TOâte aceste creșteri sus
ținute sub rapott cantitativ au 
loc în condițiile introducerii mai 
accentuate â progresului tehnic, 
a moderni-iarii proceselor de fa
bricație, a îmbunătățirii in con
tinuare a calității produselor Și 
reducerii cheltuielilor materiale. 
Un loc important in activitatea 
noastră il constituie producția 
pentru export cere vâ ft cu 77 
Ta sută mâi măre ctecît reali
zările din actualul cineinal, ex
porturile pe devize libere creft- 
cîhd de peste două ori. înfăptu
irea acestor Obiective presupune 
mobilizarea tuturor energiilor, â 
capacității creatoare a celdf ce 
munceSC îh toate sectdâfele 
noastre de activitate și în mod 
deosebit în cercetate. Pentru 
noi, bincinâlhl revoluției tehni- 
co-Științifice trebuie să însemne 
o puternică amplificare a crea
ției tehnice, o radicală îmbună
tățire a tehnologiilor de fabri
cație care să conducă în final lâ 
ridicarea parametrilor, calitativi 
ai broâușelor, la modernizarea 
și diversificarea lor. la scăderea 
cftelțutelilor de fabricație, la 
sporirea continuă a eficienței, 
în toate aceste direcții așteptăm 
mult de lâ tineri, de la spiritul 
lor înnbitdr, râvo-luționăr. îh 
ceea ce. ne privește, ite VPfli stră
dui să le creăm toâte posibilită
țile .pentru a sd rfianitesta ple
nar, pentru â^-și puhe îh valoare 
talentul Și Câoăcitatea de mun
că îMe Uh litttu tuhoscut că 
prin grija deosebită a conduce
rii partidului și statului nostril 
condițiile de muncă și de viață 
ale tuturor categoriilor de oameni 
ai muncii au cunoscut o conti
nuă îmbuhătățife îri toate sec
toarele. îh rnareă fAâjbritâte a 
ttbităților hbastee; cbiidițiil^ de 
muncă sînt la ftivelul celor mai 
moderne întreprinderi similare 
din țări avansate,, utilajele și 
tehholbgiile ribi. spațiile de pro
ducție construite în ultimii 
ani creează o atmosferă 
adecvată de muncă, o am

bianță plăcută. O statorni
că preocupare s-a manifestat 
pentru condițiile de locuit. Nu
mai în anii 1974--1975 ș.-âu con
struit și pUs la dispoziția tine
rilor nefamiliști 27 700 locUil în. 
cămine birte dotate. Confortabi
le. în anul Viitor vom construi 
alte cămine CU îfită 2 700 de 
locuri.

în ceea ce privește dezvolta
rea învățămîntului pehtfU in“ 
dustria ușoară e suficient să 
arăt că fondurile alocate de stat 
în viitorul cincinal sînt cu 53 
la Suta mai mari decit realifcâ- 
rite din actualul cincinal. Tine
rii vot învăța, vot trăi și Vo-t 
muhei. astfel, în condiții din ce 
in ce mai buhe. Așa cum ne ift*  
deamnă prin propriul «au exem
plu secretarul general al parti
dului, tovarășul Nicolae 
Ceausescu, trebuie sâ dovedim o 
preocupare mai stăruitoare pen
tru viața și munca tinerilor, pen
tru pregătirea și formarea lor 
multilaterală, pentru educarea 
lor în spiritul normelor eticii și 
echității socialiste. La rîndul 
nostru, așteptăm de lâ ei îh Vi
itorul cincinal un mai ftiare e- 
fort pentru perfecționarea nive
lului profesional, o disciplină 
mai severă, o mai. î’dsponsâbnă 
angajare în creația tehnică. Ti
nerii trebuie să stăpînească in 
mod competent tehnologiile uti
lizate. să înțelehgă sensul între
gii activități productive, ftiodul 
în care propria lor muncă se in
tegrează în efortul colectiv. A- 
Ceâstâ presupune shridzitâte. 
disciplină liber consiriițită. în
trajutorare. răspundere maximă 
pehtru utilaje și un deosebit 
spirit db bun gospodar. O sar
cină la zi. de primft urgență, o 
crinstituie realizarea plăhului de 
producție pe trimestrul al patru
lea ăl âcestui ări la toți indica
torii și pregătirea temeinică â 
producției anului viitor, ridica
rea calității produselor la nive
lul celor mâi bune de pe piața 
mondială, folosirea judicioasă â 
capacităților de producție, a 
timpului de muncă, intr-uri cu- 
vîrit. spofireâ substantială a efi
cientei activității tehnico-econo- 
fhice In fiecare întreprinderi.

. CoiectiVCie noastre, tinhrii. Sînt 
capabili să ducă la bun sfîrșit 
toate aceste sârcim complexe. 
Câ urmare ă indicațiilor si rc- 
CofhâridăriiOr conducerii parti
dului dispunem de un plan de 
măsuri cuprinzător, cu progrăme 
detaliate de acțiuni și care vi
zează rezolvarea operativă a tu- 
tUfor problemelor pe care le re
clamă prdducțiâ viitoare. Pentru 
această este necesar câ tinârii 
să muncească cu aceeași dăruire 
și atașament în muncă, să fii 
exemplu d€ disciplină îh pro
ducție âi în âfărâ ei. sa realize
ze produse de cea mâi bună ca
litate. incadrihdu-se în eforturile 
generate ale tuturor oamenilor 
muririi din industria Ușoară, ale 
întregului hostril popor în vede
rea îndeplinirii Sâr&ihilor îzvo- 
rîte din Directivele Cohgresului 
al XI-lea și din Programul 
Partidului Comunist Român de 
făurire a Societății socialiste 
multilateral dhZvoltâte și înăih- 
tare a României spre corhunism.

Județul Caraș-Severin
a îndeplinit planul cincinal

(Urmaie din pog. 1)
a gamei sortimentale și ridicârââ 
prestigiului mărcilor de fabrică,
mărirea Competitivității produse
lor noastre pe piața externă. In 
âcelâȘi tiriip âu fost înregistrate 
însefnhâte rezultate și îh. ridi
carea nivelului de viață și de 
iftuneă al Oamenilor. In perioadă 
1&71—1975 au fost construite 
9 000 apartamente, cămine mun
citorești cu 11 mii locuri, școli, 
creșe, alte obiective social-cultu- 
răle.

îh aceste momente de bilanț 
dâfoânii muncii din județul nos
tru își exprimă cele mai alese 
sentifhehtO dă drâgdste față de 
dumneavoastră, rhtilt iubite to
varășe Nicblâe Ceăușescu, OOfi- 
Știehți de făptui că SuccesOlO pe 
câre îe=am obținut sint materia
lizarea sprijinului permanent, a 
ptețiâăseiOr dumneavoastră ih- 
dicâții cu ocazia vizitelor efec-

CASA DE CULTURĂ, SECTORUL l„ BUCUREȘTI

ANUNȚA:

DESCHIDEREA URMĂTOARELOR CURSURI:
DACTILOGRAFIA - 
SECRETARIAT TEH
NIC - 15 2ile, o 
lunâ ți douâ luni. 
COSMETICA 
CROITORIE 
mirieața -
DEPANARE RADIO 
T.V. 
AUTOAPĂRARE 
BALET (copii) 
ACORDEON; 
CHITARĂ; BATE
RIE

di‘

IftfdfrnAții la Cds<i d& CUlt’u'Pă 
nr. telefon : 11H tt.

AMPLU PROGRAM DE ACTIVITĂȚI 
POLITICO-EDUCATIVE

Bogatul program de activi
tăți dOdieat Congresului al 
X-lea al U.T.C. și Conferin
ței a X-a a UA.S.C.k. Va 
continua, în Capitală, cu ma
nifestarea Intitulată sugestiv 
„Decada tineretului comu
nist". Comitetul municipal 
U.T.C. și U.A.S.C. din Cen
trul universitar București în 
colaborare cu Muzeul de Is
torie al Republicii Socialiste 
România. își propun ca, timp 
de 10 zile, să realizeze întil- 
niri ale uteciștilor bucureș*  
teni CU Veterani âi luptei re
voluționare a tineretului din 
patria ndâstră, cu eCOi și 
eroine ai muncii socialiste, 
cu tinOrî Scriitor! șl istoriei 
precum și diferite simpozi
oane, dezbateri, vizionări de 
filme, spectacole și altele.

Iert, în prima zl a manifes
tărilor, peste 450 de tineri din 
școli, facultăți și intreprin-

Spiritul muncitoresc
se cultivă de la

cea mai fragedă virstă
La 4 octombrie 1975, munci

torii cîmpineni râportau înde
plinirea planului cincinal lă pro
ducția industrială globală și ex
port, angâjîndu-se să realizeze 
o producție suplimentară în va
loare de peste 700 000 tei. Prin
tre întreprinderile caCe îndepli
niseră cu mult înainte sarcinile 
actualului cincinal se afla și în
treprinderea de reparații trac
toare și motoare grele din co
muna suburbană Poiana Cîm- 
piria.

Directorul I.R.T.M.G.-ului, in
ginerul Gheorghe Chivu. se des
tăinuite : „Explicația reală a vo
cației noastre industriale stă, în 
afara tradiției, care are, fătă îh- 
doiaiă. partea tri dă contribuție, 
într-o concepție sănătoasă și 
muhcitoreâȘcă despre miihcă și 
viață. Și foai stă, dacă vrei să 
Știi, în feltil în câte noi, cîhipi- 
liedii, știtn să ne educăm copiii 
îficft din primii ani de școală. 
Dd-ie lâ secția noastră ahâxă 
de prestări serticii. Acolo 
forthează ftâdrele noastre 
miirtferi

Desigur, denumirea, secție â- 
riâxâ de prestări servicii, nu este 
cea mâi fericită. Dar nu lucrul 
acesta este important. Adevăra
ta și semnificativă însemnătate 
constă în faptul că microîntre- 
pririderea de la școala generală 
din comuna Poiana Cimpina, 
este realmente o secție a uzinei. 
Fătru âteliâre direct produc
tive. strungărie. lăcătușerie, bo- 
binaj și electromecanică, do- 
tâte cu utilaje îri cea mâi per
fectă state de fuhcționâre, sînt 
intens folosite de elevii claselor 
VII și VIII după un orar ri
guros. într-o disciplină autentic 
muncitorească. Grafice de lu
cru, echipe și brigăzi, control 
tehnic; de calitate, o sculerie cu 
toate uneltele necesare desfășu
rării procesului de producție, uh 
restiar. un plări de producție, 
pârte integrâftîă â planului dt 

se 
de

tuâțe îri județ în anii 1971 șl 
1975. Sîntem hbtăriți ca și îri. 
cincinalul viitor să contribuim 
Și măi mult prin rezultatele 
muncii noastre la progresul ne- 
cdhtehit âl pâttiei noastre socia
listă. Obținerea in anul 1980 â 
unăi producții .globale industria
le de două ori mâi măre față de 
ăriul 1975 necesită din partea 
noastră, a tuturbr. eforturi sus
ținute pentru- valorificarea Su
perioară a potențialului tehnic 
și uman, pentru creșterea efici
enței economice. Pregătirile 
efectuate din timp pentru înce
perea îh buhe condiții a activi
tății productive în etapa urmă- 
toâte dau certitudinea că vom 
îrtdbplihi Cu succes aceste sar
cini. Cofhuhiștii. oamenii mun
cii din. județ; sub cohduCereă br- 
gânizați’ibf de partid, își mobi
lizează ihtrfeăga putere de mun
că pentru pdhereâ îh funcțiuni 
îh condiții buhe â unor irtl-

LIMBI STRĂINE: 
©ngleta, germană 
(ddulți și copii) 
REGlE-FILM (regi
zori : L. Brdtu și Gh. 
Turcu)
Operatorie și Teh
nica CINEMATO
GRAFICA
FOTO și DIAPOZI
TIVE alb-negru și 
color

ft sSbtdrului I, str. Slătintanu 

der! bucureștetie s-ftu îhttl*  
nit ru pmf. dr. Florian Geor
gescu, directorul Muzeului 
de Istorie al Republicii Bocia- 
iiste Romania în cadrul sim- 
pozionulul-dezbatert despre 
importanța celor două mari 
evenimente din viața tinerei 
generații. Tinerii Patrichi 
Dan de Ia I PR O MET. 
Radu Tudort de la I.O.R., 
Corneiiu Birlea. student 
la A.S.E., Sabin Cincă de la 
Spitalul „Fundeni" ș.ft., vor
bind despre importanța eve
nimentului, despre felul în 
care tinerii din organizațiile 
pe care le reprezintă întlm- 
pină forumul tinereții, au fă
cut o amplă trecere îh revis
tă a activităților întreprinse, 
Cfeea Ce poate constitui un 
Util schÎHlb de experiență 
pentru tbțl participartții in 
perioada următoare.

D. DUCA

producție al I.R.T.M.G.-ului 
creează iriiediât impresia că te 
afli într-o secție de fabricație. 
Dar factorul cel mai relevant 
este reprezentat poate nu de 
faptul că acești copii produc îh- 
tt-un an 25 de repere, adică 
18 000—20 000 de bucăți ptese ne
cesare reparării tractoarelor și 
motoarelor grfelâ, ci câ âiCi există

Microîntreprinderea

in-
uh climat de muncă cu nimic 
sub nivelul celui din orice 
trșprindere industrială.

Întrînd îh atelier, cîtevaîntrînd îh atelier, cîteva cu
vinte înscrise pe un pândii îți 
atrag do la început atenția :

„Fără cunoașterea temeinică a 
matematicii, fizicii, chimiei, de
senului. limbilor străine, a ieh- 
nologiei, mecanicii, electfotehhi-.. . «.. . ft|Bcil, nu vei putea să faci 
MESERIEI ALESE !“.

Profesorul Ion Cosmoiu, 
rectorul școlii generale, ne 
pește nedumerirea :

„Este, daeă vreți, un crez de 
viață. AI nostru, âl cîihpinenilor, 
oameni âi industriei; Din tată in 
fiu, clin generație iii generație. 
Copiii noștri se mîndresc cu pă
rinții lor, muncitori friihtași, lu
crători în ftiăreâ majoritate ia 
I.R.T.M.G. Aitl, îii microîntre- 
prindere, au posibilitatea să le 
urineze OkehlpiUi. în 1971. deci 
Ia Începutul actualului eififcinal, 
aveam doar hn stftthg uzat și 
două bancuri do îătfttușerîe. As
ian, după cum vodeți. âvem 6 
microîntreprindere. Sîntem o 
secție a uzinei. Primim note de 
comenzi, Ie onorăm, rift încasăm 
banii. Cbtaâhdăm rfiatOriâlO, ne 
autoutilăm.

di- 
risi-

pdrtânte Obiective âte industriei 
româiiăști, cum sint : Lârriinbrul 
dâgrdsisdr dă lâ Reșița, exploa
tarea în cărieră â minereurilor 
sărace îri cupru de la Moldova 
Nouă, fabrica de Utilaj metalur
gic și cea de motoare electrică 
niari de la Reșița, precum și 
extinderea și modernizarea altdr 
îhserfthâte Capacități de produc
ție.

Vă încredințăm, mult stimate 
tovarășe Nicolae CeaușeSCu, se 
sputte îii îrichetereâ telegramei,- 
că toți cei ce trăiesc și mun
cesc pe aceste meleaguri își vor 
aduce un aport tot mâi SuSțifnif, 
alături de întregul popor pen
tru înfăptuirea neabătută a po
liticii interne și externe a par
tidului. la traducerea în fapte a 
hotărîrilor Congresului al XI-lea 
pentru creșterea necontenită a 
progresului economic și social, 
care să situeze România socia
listă între țările dezvoltate ale 
lumii.

SPORT • SPORT • SPORT • SPORT
O Pe stadionul Republicii din 

Capitală se va disputa astăzi 
meciul restanță dintte echiptle 
Sportul Studențesc și F.C. O- 
lirhpia Satu Mar€. contînd pen
tru Otâpâ a 9-a a campionatu
lui diviziei A lă fotbal. Partida 
vă începe la ora 15,00 și vă fi 
transmisă în întregime lă tete- 
viZiutîe.

• Gupă 3 runde< în turneul 
Zonal masculin de Șah de lâ 
Vrața (Bulgaria) în. clasament 
conduc Mâtănovici (Iugoslavia) 
și Sigurjbhsson (Islanda), cu 
cite 2,5 puncte,, urmați de 
Gheorghiu (România), Ree (O- 
lânda). Ermenkov) (Bulgaria) și 
BCdnarski (Polonia) cu cite 2 
puncte. Marele maestru român 
Florin Gheorghiu a ciștigat pât- 
tida întreruptă în runda a 3-a 
cu Wirthenson (Elveția).

• în penultima rundă â tur
neului zonâl feminin de șah de 
la Pola (Iugoslavia), maesțra 
româncă Suzanâ Mâkăi â cîș- 
tigât partidă cu juCătoâreâ iu-

? goslavă Amalia Pihailici. Alte

Realizări ale tinerilor 
din județele Neamț 

și Ilfov
în cinstea celui dă-âl X-leâ 

Cbhgrâs âl U.T.C., tineretul ra
portează obținerea unor succese 
de prestigiu în diferite sectoare 
de activitate.

Astfel uteciștii din județul 
Neamț și-ău îndeplinit angaja
mentele . asumate în acest an, 
realizihd o producție suplimen
tară în valoare de peste 4.5 mi
lioane iei. Totodată, cete 500 «6 
inovații și raționalizări propuse 
de ei au adus industriei județu
lui economii ce depășesc suma 
de 42 milioane lei. Ei au expe
diat. totodată, oțelăriilor patriei 
25 000 tone fier vechi și au plan
tat 1 900 hâ pădUre.

Și uteciștii din județul Ilfov*  
Antrenați în întrecerea socialistă 
sub deviza „Tineretul, fâctor ac
tiv în îndeplinirea cincinalului 
îhâinte de teriiieh1*.  și-au âdiîs 
O contribuție deosebită lă reâli- 
zârea unor importante 
obținute de oamenii muncii 
întreprinderi și agricultura 
această zonă.

succese 
din 
din

Maiștrii-instructori sînt cei 
niai buhi litesârîași din uzină, 
oanleni cu o mate experiență 
profesională și cil multă, rtiultă 
dragoste pentru copii. Maiștrii 
Ion Geană, Emil COlibati. Con
stantin Angliei, iflg. Coiistafttih 
BAltăȘeseti, ș£f de sâfeție îh u- 
zină, și inginerul șef âl miero- 
îhtreprindefii noastre, siht oa
meni de bază în uzină și admi
rabili pedagogi. La noi nu *-  
Xistă nici o deosebire față de 
întreprindere. Organizarea și e- 
ducația muncitorească adusă de 
maiștri au schimbat radical 
concepția copiilor dâspre riiutică. 
Cînd și-au îmbrăcat, în vestiâr, 
halatul, devin, din elevi, adevăr 
rați hnincltori. Direct produHivi 
nu sînt decît elevii din clâSete 
mari — VII—VIII. Câi din clas*  
â V-â fac diferite lucrări îri lemn. 
Intr-a șasea tree, gradat. Ia lu
crări de lăcătrișerie. Fără plan. 
Teoretic și practic tinip de uh 
an de zile copiii aii și dreptul 
să greșească. Le punem Ia dis- 
pdzițîe materiale riâcesare și-l 
lăsăm pur și simplu să se joa
ce. Dar din clasa a Vil-a nu ie 
niai admite nici o greșeală, nici 
un rebut, nici o întîrziâre a li
vrării pieselor. Fără această 
pregătire prealabilă riu puterii 
vorbi de producție propriu-ziSfta.

Rezultatele obținute de elevii 
Școlii generale din comuna Po
iana Cimpina demonstrează de
plin, atit din punct dâ vederi 
cantitativ cit și calitativ, faptul 
cu integrarea învățămînt-pro- 
ducție nu poate âtihge cqtete 
maxime ale cerințelor decît 
printr-o perfect# odiaborâre 
școală-uzinâ. Să 'înc£reăm, a- 
cum, după aproape un cincinal 
de Existență, întâcihireâ unui bi= 
lanț. • 1971—1975 : peste 110 000 
piese executate, adică 25 de re
pere strict necesare repârațiildr 
de tractoare și motoârh grele • 
90 la sută dintre absolvenții cla
selor a VIII-a cuprinși în liceele 
Industriale • Un inventar al 
mijloacelor fixe în valoare de 
circa 300 000 lei: strunguri, ma
șini de găurit, pioli^harfe', mașini 
de amvorat, freze • Primii 50 
de foști elevi, care au învățat 
meseria în microîntreprinderea 
școlară, și au urmat apoi need 
industriale, sînt astăzi munci
tori de bază ai u2ihei.

★
Am părăsit seara, tîrZiu, mi- 

Croîritreprihderea elevilor dd la 
Poiana Cîriipiha, purtîha îh gînd 
nu numai admirația pentru ,a- 
cești oarrieni ce reușesc să în
țeleagă perfect marile prefaceri 
âle vretnii, ci și numele cîtorvâ 
difitrfe elevii de âstăzi, dâ care 
directorul. Ion Cbsmoiu și di
rectorul Gheorghe Chivu sînt 
cdhvinși că în cîțiva arii vor fi 
unii dintre cei mai buni mese
riași ai I.R.T.M.G.-ului. Iată-i : 
Ion Sicarii. Adrian Tânase, A- 
drian Sandu, Ninel Toma, lori 
Marcu, Olimpia Olaru $i Ciprian 
Irirhia, toți glevi In claăa d 
VIII-a, Ion Necula. Alin Dobre, 
Dante! Lupii, Vibrica Simioh și 
Adi Olaru din clâsâ â Vij-â, toți 
uteciști sau pionieri, toți elevi- 
mimeitori, îheă copii âfetăzi, dar 
copii în care se investește în
credere și certitudine.

DAN VASILESCU

rezultate : Verpczi — Podrâ- 
jahskaia 1—0 ; Kalchbrenner — 
Lackrrian 0—1 ; Katihger. — 
Hartston 0—1 ; Margareta Teo- 
dorescu — Porubski remiză.

în partidele . întrerupte . din 
runda a 15-a, Pihailici â ciști
gat la Porubski, iar Efehskâ lâ 
Mâkai.

Lideră a clasamentului se 
menține Tâtiaria Lâmâciko 
(Bulgariâ) — 12 puncte, sectih- 
dată de VerOCzy (Ungaria) — 
li,5 puncte. Suzana Mâkaî 0- 
cupă locul 5—6. la egalitate cu 
Poi-ubski (Ungaria) —■ . ambele 
cu cîte 10 puncte, iar Mârgaretâ 
Tâodorescu se âflă pe locui opt, 
cu 8,5 puncte.

★
In turneul zonal feminin de 

șah de lâ Karlovy Vary s-ău 
disputat partidele întrerupte îh 
rundele anterioare. Șahista ro
mâncă Gertrude Baumstark a 
ciștigat partida din runda a 16-â 
cu Asenova (bulgaria) și se 
menține printre fruntașele cla- 
sâmehtulul.

Alte rezultate : Dahlia — Hol

TELEGRAME
Președintele Republicii Socialiste România. NtCOLAE CEAUSESCU, 

ă trimis președintelui Republicii Turda, domnului FAURI S. KO- 
Rtît'RK, nrmâtoarfea telegramă :

AhiVCrsăreâ proclamării Republicii Turcia îmi oferă plăcutul 
prilej de a vă adresa cele mai cordiale felicitări șl urări de feri
cire personală, de pâcft șl prosperitate pentru poporul turc prieten.

imi exprim ferma convingere că relațiile de prietenie, colaborare 
Si bună vecinătate statornicite intre țările noastre, fundamentate 
pe principiile înscrise in Declarația Solemnă Comună recent sem- 
hâtă la bucurești, se vor dezvolta continuu. în interesul popoarelor 
noastre, al păcii și securității In regiunea Balcanilor, în Europâ și 
Ui întreaga lUtnri ___

Președintele Republteii Socialiste România. NICOLAE 
CEAUSESCU, â primit din partea regelui Statului Lesotho, 
MOSHOESrtOE II, următoarea telegramă :

îh numele meu, âl guvernului fneu $i al poporului din Lesotho, 
aș dori să adresez sincerele mele mulțumiri Excelenței Voastre 
Pentru buhele urări transmise nouă cu ocazia celei de-a IX-a ani
versări a independenței.

Primul ministru al Guvernului Republicii Socialiste România, 
MANEA MANfSCU. a trimis primului ministru al Republicii Tur. 
cia, SULEYMAN DEMÎREL, următoarea telegramă :

Cu ocazia Zilei naționale a Republicii Turcia, am plăcerea de a 
vă Adresa. în numele guvernului rdmân *i  âl meu personal, căl
duroase felicitări. ’ . . ,

îmi exprim ferma convingere ca relațiile de prietenie dintre cele 
două popoare ale noastre vot cunoaște o dezvoltare ascendentă, spre 
binale acestora și îh interesul păcii și colaborării în Balcani, Europa 
Și în întreaga lume.

Sosirea unor delegații
de peste hotare la Congresul 
al X*lea  al U.T.C. și Conferința

a X-a a U.A.S.C.R
îh cursul zitei dă ieri au so- 

Sit îh Capitală reprezentanți ăi 
unor otgaiiizâții de tineret și 
studenți, care vor participa la 
lucrările celui de-al X-lea Con
gres al Uniunii Tineretului Co
munist și ale celei de-a X-a 
Conferințe a Unitinii Asociații
lor Studenților Comuniști din 
România :

EI
TINERETUL ORGANIZAȚI-

POFORULtl DtN AFRICA 
DE SUD-VF.8T (S.W.A.P.O.) 
DIN NAMIBIA, reprezentat de 
Simon Iyambo, membru al Co
mitetului Central al Tineretului 
S.W.A.P.O. ;

TINERETUL CONSILIULUI
NATIONAL AfrftlCAN (A.N.C.) 
—- ZIMBABWE, reprezentat de

INTILNIRE LA C.C. AL P.C.R
Marti dimineața, tovarâsii Io

sif Bane, membru supleant al 
Comitetului Politic Executiv, se
cretar al C.C. al P.C.R.. si Con
stantin Vasiliu. adjunct de sef 
cte seetie la C.C. al P.C.R.. s-au 
intilnit eu delegația Consiliului 
Național al Revoluției din Da- 
homey, condusă de Ândre At- 
chade. membru al Biroului Po
litic al C.N.R., ministrul indus-

TELEGRAMĂ
Ministrul afacerilor externe al 

Republicii Socialiste România. 
George Macovescu, a trimis o 
tdtegrânîă de felicitară ministru
lui dă externe al Republicii 
Turcia, Ihsa.n Sabri Caglayangil, 
CU Ocazia Zilei nâționâle a Repu
blicii Turcia.

PLECĂRI 

îurtc- 
. D.

Mathew Gurira, director adjunct 
pentru problemele politice al 
A.N.C. ;

LIGA TINERETULUI T.A.N.U. 
DIN TANZANIA, reprezentată 
de Margâret Kipaya, secretar al 
Comitetului Central al Ligii ;

ORGANIZAȚIA STUDENȚI
LOR DE LA UNIVERSITA
TEA DIN DAR-ES-SALAAM 
(b.U.S;O.) DIN TANZANIA, re
prezentată de AndrCw Musa 
Swâi, vicepreședinte al D;U.S.O.

La sosire, pe aeroportul Bucur 
rești-Otbpeni, oaspeții au fost 
salutați de tovarășii Cristina 
Lucâ, secretar âl C.C. al U.T.C., 
loan fîâri. secretar ăi Consiliu
lui U.A.S.C.R., de activiști ai 
C.C. al U.T.C. și ai Consiliului 
U.A.S.C.R.

triei, comerțului $i turismului, 
care face o vizită de prietenie 
în. țara noastră, ia invitația C.C. 
al P.C.R.

Cu acest prilej, s-a efectuat 
un schimb de informații $i de 
vederi privind principalele pre
ocupări actuale ale P.C.R. și 
C.N.R., extinderea relațiilor de 
prietenii și colaborare dintre 
popoarele român și dahomeyan.

CONVORBIRI
Cu prilejpl viritei îri țara 

noastră, între 26 și 29 octom
brie, a ministrului federal pen
tru dezvoltare tehnică și in
vestiții din R.S. Cehoslovacă, 
Ladislav Supka, au avut loe con
vorbiri cu prfeȘedintele Consi
liului Nățidnâl pentru Știință și 
Tehnologie, Ion Urâu. priVind 
dezvoltarea și adîncirea colabo
rării și coopefării râmâno-ceho- 
slovace în cercetarea științifică 
și dezvoltarea tehnologică și a 
fost încheiat Programul de co
laborare Ji cooperare pântrti pe
rioada 19^0—1980 în acest dome
niu. Documentul a f( 
din pârtea română. d£ 
iar din partea cehoslovacă, 
Ladislav Supka.

★
în timpul șederii în România, 

dâsuStele cehoslovac a vizitat 
unele îhtrâprindl.efi, ihstitute de 
câreetărC-dezvoltâre și de învă- 
țărtîîht între cară Institutul de 
c'efcetăfî chimice idECHÎM și 
Centrul Nâțional de Fizică.

foSt semnat 
te Ion tîrsu, 

de

MANIFESTARE
Marți seâra. Institutul român 

pentru relațiile culturale cu 
străinătatea a organizat o ma
nifestare culturală cu prilejul 
Zitei națiohale a Republicii 
Turcia.

Cu această ocazie, Mihail Gu- 
boglu, profesor la Universitatea 
București a împărtășit impresii 
de călătorie din Turtiâ.

Au fost prezehți reprezentanți 
âi I.R.R.C.S., ’ai Ministerului A- 
f acerilor Externe, Consiliului 
Culturii și Educației Socialiste, 
oahteni de artă și cultură, un 
numerbs public.

GALĂ PE FILIWE
Cu prilejul Celei de-a 58-a a- 

■niversări a .Marii Revoluții So
cialiste din Octombrie, la Amba
sada Uniunii Sovietice din 
București a avut loc marți după- 
âmiâzâ gala filmului ..Ei âu 
luptat pentru patrie**,  ecranizare, 
după cunoscutul roman al lui 
Mihail Solohov.

Au participat activiști de par
tid. reprezentanți ai unor mi
nistere și instituții centrale, oa
meni dO cultură și artă. Au 
luat parte, de asemenea, șefi 
de misiuni diplomatic? acredi
tați îh țâra noastră și âlțî mem- 
oH âi corpulrti diplomatic.

CUVÎNTARE
Cu prilejul Zilei naționale â 

Republicii Turcia, ambasadorul 
acestei țări Ia București, Osman 
Derinsu, â rostit, martî seara, o 
cuvîntâre la televiziune.

AJUTOR
Societatea de Cruce Roșie din 

Republica Socialistă România a 
trimis Societății de Cruce Roșie 
din India un ajutor compus din 
alimente și medicamente, pen- 

în sprijinul popu- 
lâției afectate de inundațiile 
catastrofale.
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VIZITA TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU ÎN PORTUGALIA

Vizită protocolarăPrimire sărbătoreasca

la Lisabona
(Urmare din vag. I)

merțului exterior și cooperării 
' economice internaționale.

De la București și pînă la 
Lisabona, aeronava prezidențială 
a survolat; timp de aproape 
cinci ore. teritoriile Iugoslaviei, 
Italiei, Algeriei și Marocului., De 
la bordul avionului au fost 
transmise telegrame de salut 
președintelui R.S.F. Iugoslavia, 
Iosip Broz Tito, președintelui 
Italiei, Giovanni Leone-, pre
ședintelui Republicii Algeriehe 
Democratice și Populari!, Houari 
Bounlediene, și regelui Hâsșan 
al ii-leâ al Marocului.

Oră 12,30 — ora Lisabonei.
Aeronava prezidențială, .arbtjrind 
stegulețe cu culorile României 
și Portugaliei, aterizează pe ae
roportul internațional Portela, 
pavoazat cu drapelele de stat 
ale celor două țări. Aici Se află, 
în așteptarea oaspeților români, 
președintele Republicii Portu
gheze. general Frantisco dâ Cos
ta Gomes, doarhna Măria Estfela 
da Costa Gomes, primul minis
tru, amiral Josh Pinheiro de A- 
zevedo, împreună cu soția, doam
na Maria Susanâ de Aztve- 
do, ministrul de externe Er- 
heâtb Melo Antunes. Siht pre- 
zenți membrii Gbnsiliului Revo
luției,. merhbYii gtiVefRUljii îi 
secretați de slât. âlte înalte ofi
cialități civile și militarb. Sînt 
de față, dfe asehieneâ. Alvâro 
Cunhal. secretar general al 
PattidUliii Coriiuhist Portughez, 
alte personalități politice din 
Portugalia.

Sîht prezenți Marin . Iliescu, 
Ambasadorul României la Lisa
bona, Antoriid Lyis de .Magal- 
hăes de Abreu NdvaiS Macha
do, ambasadorul Portugaliei la 
București, Șefi de misiuni diplo
matice âcrOditâți la Lisabona.

Lâ cribbrir.ba din âvidfi â bite- 
^edihtelui RfepubllOîi Socialiste 
România; Nicolae Ceaușeseu, 
sînt trase; in semn*De  salut. 21 
de salve de artilerie.

Inițiativă utecisță dedicată 
Congresului al X-Ieâ âl U.T.C. 
— „Râniobul tineretului în ce
tatea chirbiei de la Săvineșțî" 
are drbpf scop realizarea inte
grală a sarcinilor de plan, t un 
ăccbnt dbbsbbit puhîndu-se pe 
călitateâ, întărirea disbipliiîei 
de producție și educarea moral- 
cetâțenească a tinerilor munci
tori de pe platformă industrială 
a Să'vineștiului. De lâ d?clânșâ- 
rbâ âcbstei acțiuni lâ C.F.S. Să- 
vlnești s-au obținut economii la 
mâterii prime și materiale în 
valoare de 3 milioane lei, iar 
un număr de jbatru tineri au re
alizat inovații, invenții și rațio
nalizări.

Pentru ridicarea continuă â 
nivelului de pregătire profesiri- 
nală, la olimpiadele pe mesârri 
—- faza de masă — âu fost an
trenați 3 738 de tineri. Pe secții 
și schimburi s-au format echi
paje de tineri antrenați în con
cursul „Cel mai bun e’chipaj în
vinge44 — inițiativă care â con
tribuit la depășirea simțitoare a 
cifrelor de plan. Astfel, echipa
jul Mâlâria II a realizat planul 
cincinal îri luna august 1975 iar 
echipajul Textil I—III la sfîrși- 
tul lunii septembrie a.c. In spi

La scafa avionului, președinte
le Nicoiae Ceaușeseu estb îm
brățișat cu căldură de președin
tele Francisco da Costa Gomes.

Declarații ale unor înalte 
personalități portugheze privind vizita 

președintelui Nicolae Ceaușeseu
Aflate pe aeroport. în aștep

tarea sosirii președintelui 
Nicolae Ceaușeseu, înalte per
sonalități portugheze au ,făcut 
declarații presei rorriânfe pricind 
semnificația prirhei vizite în 
Portugalia a unui șei de stat al 
României.

Primul ministru portughez, a- 
miralul Jbăe Pinhbirp de Aze
vedo : „Sînt foarte fericit dfe 
vizita pe care o face în Por
tugalia Excelența Sa. dofnnul 
președinta Nicolae Ceaușfescu, 
Aici, lâ Lisabona, ea reprezintă 
uri început al cbntâctelor la ni
velul cel mai înâlt cu lumea 
socialistă. Socotesc foarte im
portantă această vizită prip 
cfeââ ce înseamnă ea pentru în
tărirea revoluției noastre. O 
consider, totodată, un exemplu 
demn de a fi urmat44.

Ministrul de externe, Ernesto 
Melo Antunâs : „Acordăm o 
mare importanță politică vizitei 
președintelui Nicolae Ceaușeseu, 
cu atît mai mult cu cit ea ur
mează vizitei efectuate în țara 
dumneavoastră de președintele 
nostru; Francisco da Cdsta Go
mes. Sînt convins că această 
viziță, convorbirile ce se vor 
desfășura aici vor duce la con

Cei doi șefi de stat își string în
delung miinile, f exprimîndu-și 
bucuria și satisfacția de a se 
revedea, de astă dată pe pămîn- 
tul ospitalier al Portugaliei. ..în 
același timp, doamna Maria Es- 
tela da Costa Gomes o îmbrăți
șează cu prietenie și cordialitate 
pe tovarășa Elena CeaușeSeu. 
Oaspeților români li ste oferă 
frumoase buchete de fiori.

Se intbnează imnurile d# stat 
ale României și Portugaliei, 
după care cei dbi șefi de stat 
trec în revistă .gardă db Onoare, 
în țintită de paradă, aliniată pâ 
aeroport. Șefului statului ro
mân și tovafășei Elena CbâușbScu 
le sint prezentate persoanele ofi
ciale portugheze; prbcUtn și șhfii 
misiunilor diplomatice vehiți în 
întîmpihare la aeroport.

La rîndul său, 0f^âdihthle 
Nicolae Ceaușeseu prezintă 
distinselor gazde persoanele ofi
ciale române care îl însoțesc în 
vizita de prietenie în Portuga
lia.

Cbi doi șefi de stât iau apbi 
loc pe podiumul special amena
jat, de Unde primesc defilarea 
gărzii d£ OnoârA

După încheierea ceremoniei 
oficial# de lâ aeroport. pre
ședintele Nicolae CeâușbScu și 
președintele Frâncisbo da Costa 
Gomes. tovarășa Elena
Ceaușeseu $i dbarrinâ Mafia EȘ- 
telâ da Costă Gomes iâri loc in 
mașini, fiind âclâmăți tu câl.dliră 
de un mare număr de ttelâțeni 
ai căpitâlei portugheze. care își 
exprimă astfel deosebită Bucu
rie dfe â-1 ăvea ca' bâȘpetb pe 
șfeful Statului fbrriah, ă cărți’ 
activitate neobosită, pusă în 
slujba păcii, prtetehtei, înțe
legerii și colaborării între 
popoare, est# bine cunoscută 
$i prețuită și în Pdrtutâlia.

Cbîoâria dfîcială, eȘcbrtatâ de 
o gardă de motocicliȘti, se în
dreaptă spre palatul Queluz, re
ședința rezervată înalților oas
peți români. Sînt străbătute 
mari artere ale frumoasei capi
tale de pe malurile fluviului 
Tejo, scăldată. în aceste zile de 

solidarea-și extinderea legături
lor de -prietenie dintre cele două 
țări. România este cunoscută 
prin politica sa independenți. 
Portugalia dorește sa aibă o po
litică externă liberă de presiu
nile marilor puteri. Cu atît 
mai valoroase sint consultările 
reciproce la nivel înalt între ță
rile noastre. în același timp, vi
zita va jntări colaborarea eco
nomică, fapt pe care îl apreciez 
ca deosebit de important pferitru 
noi44.

Gâherâlul Otelb Sărâiva de 
Carvâlho, membru al Consiliu
lui Revoluției, șeful Comanda
mentului .Operațional Continen
tal (C.O.P.C.O.N.) :

„Vizită președintelui Nicolai 
CeauȘ#scu are _ semnificații 
unui eveniment de excepțională 
importantă. Am în vedere, în 
primul rind, semnificația po
litică â primfei viZit# â unui ș#f 
de Stat român în Portugalia. 
Pentru noi prezintă un mar# 
interes dezvoltarea relațiilor cu 
România, țară care face parte 
din alt bloc. Desigur, noi dorim 
sa avem bune relații cu toată 
liimea. în ansamblul relațiilor 
noastre, avem însă multă rte- 

tdâfhriă mediterâheână. de ra
zele rhîhgiietoâre ale soarelui. 
Coloana de mașini, se înscrie pe 
Avenidă dâ Ljberdâde, cea mâi 
lârgâ și mai frumoasă arteră a 
Lisabonei, flancată de nurfierdâ- 
se edificii reprezentind o» varie
tate de stiluri, carb vorbesc nu 
numai despre virsta sa multise
culară. ci și despre gustul și ra
finamentul arhitecțilbr și con
structorilor din diferite perioa
da istbrice.

Deși drâșul; tare numără în 
prezent peste un- milioft dfe lo
cuitori. dste împărțit în două 
mari părți — Baixa. orașul 
vbehi; Și Noua Lisabona — el 
îrtfățișeâiă privirii o imagine 
plăcută, unitară. Un farnîfec â- 
pârte îl oferă amplasarea Clădi
rilor pe pățitele celor șapte co
lină, în terenul accidentat ; ertK 
matica construcțiilor, alternînd 
cu întinsb zohe de verdeață, cu 
soluri ardente; minefâlizatt, su- 
fcerînd pârcă culorile drapelului 
nâționâl portughez — roșii și 
verde; cu o rozetâ db galben so
lar.

★
La sosirea, la Palatul Queluz, 

unde sint arborate drapelele na
tional# âl# Rbtfiâtltei și Pfiftu= 
galiei, cei doi președinți sînt sa
lutați d# ofitiăHtătilh locâle. O 
gardă rfiilitâră alihiâtâ în față 
palatului prtzintâ onorul.

Fostul palat regal Qubluz — 
un ftl d# MbgOșOaife â Lisabo
nei — feste unul din cele mâi 
frumoase palate din Portugalia. 
Este o construcție nbofclasica; din 
vfeâcul al XVilI-iha, O îmbi
nare iBfero-gâlică, datorata celor 
doi mari ârhite'cți : portughezul 
MateiiS Vicfențe de Oliveira și 
irâricfeZul Jfeăh Bâplist# RObillbh.

Palatul — odinioară reședință 
de vară â regilor portughezi — 
impresionează prin interioarele 
Sale feXcfelind pfintf-o mâr# fi
nețe â execuției și, mai âles, 
prin grădinile sale, asemănătoare 
cu cfele de la Versailles.

voie de sprijinul, și prietenia 
țârilor socialiste, între care prie
tenia Rbinâniei este deosebit dă 
prețuită de n6i".

Viceâmirâlul Âfmăndo Figue- 
iras Soares, membru al Consi
liului Revoluției, Șeful statului 
major al marinei : „Așteptăm 
cu foarte mare interes vizita 
președintelui României. Cred 
că ea ăre o mare însemnătate 
pentru strîngerea jelaniilor ro- 
mâno-portugheze. Sperăm că a- ' 
ceastă vizită va însemna mult 
și în ce privește viitorul rela
țiilor noastre economice14.

Căpitanul Manuel Martins 
Guetreiro, membru al Consiliu
lui Revoluției : „Președintele 
Ceaușeseu esfe primul șef al 
unui stat socialist câre nb vizi
tează țâra după 25 aprilie 1974. 
Vizita,. domniei Șale . va. contri
bui. fără îndoială, la întărirea 
îegăturîibr p'netertești întră 
Pbftrifâliâ- și România. Vizita 
are, de asemlnea, o mare im
portanță și sub aspectul extin
derii raporturilor economice și 
£8ffî^F€iâle, prfec'um și' â legă
turilor culturale, favorizate dâ 
condiția noastră de popoare cil 
Origine latină":

Ai

Marți după amiază, președin
tele Republicii Socialiste Româ
nia. Nicolâfe Ceaușeseu, și to
varășa Elena Ceaușeseu aii fă- 
eut o vizită protocolară \a pa
latul prezidențial Belem pre
ședintelui Republicii Portughe
ze; generalul Francisco da Cdsta 
Gdmes;. și doamhei Maria Este
tă, da Costa Gomes.

La intrareâ îh palat, o gardă 
militară; in Uniformă de gală, a 
prezentat ondrul. Au fost into
nate imnurile de stat ale Româ
niei și Portugaliei;

Primire protocolară
Marți seara, președintele, Re

publicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușâscu, și tovarășa 
Elenă Ceaușeseu âu primit la 
palatul QuGltlZ; îh vizită, pfoto- 
colâră, pe primul rhihistru al 
Portugaliei, amiralul Jose Pin

PLECAREA BIN CAPITALA
(Urmare din pag. I)

mitru Po-pâscu, GHeorghe Rădu- 
lescu, Leonte Răuțu.,Josif I^fil.ar, 
Ilie Verdeț. Iosif Banc. Mihai 
Dalea. Mihai Gere, Niccrtae Gio- 
șan, Ion Ibniță. Vasile Patilineț, 
Ion Urări. Tovarășii din condu
cerea de partid și de stat au ve
nit împreună cu soțiile.

ferâu. prezenți membri ai Q.C. 
al P.C.R., ai Consiliului ae Stat 
și ai guvernului, conducători de 
irisiituții cehifale și organizâții 
obștești, generali.

A fost de față însărcinatul cu 
âfacâri ad-iritâfim âl Republicii 
Portugheze la fiiictlrești, Ldis 
Quărtin. Erau, de asemenea, 
prezenți Șefi ai misiunilor diplo- 
rftâtice âcfâditâți în tara no'a's- 
tră.

Ceremonia plecării â avut 16c 
la aeroportul O'topeni, p’â frO'ri- 
tiă0i6iui căruia sb âflâ ptfHretiil 
tbVârăȘului f^icdlâe Ceaușeseu. 
încadrat de drapelele partidului 
Și Statttlrii; Pâ mări pahcârtâ â- 
râu înscrise urările „Trăiască 
Partidul Comunist Român, in 
frunte’ eu secretarul său gene- 
râlTrăiască pâceâ și colabo

TELEGRAME DE LA BORDUL 
AVIONULUI PREZIDENȚIAL

Președintele Repdbliciî Socfaiișft; Rorfiăniă, NICOLAE 
CEAUȘESCU, a, triniiș președintelui Republicii Socialiste Fe
derative Iagbstavia, IOSIP BROZ TITO', tffmăfoărea telegramă :

Survolînd teritoriul Republicii Sbciâliste Federative Iugoslavia, 
îmi este deosebit. de plăcut să vă transmit un călduros mesâj de 
prietenie și cordiale urări de sănătate și fâ’ricîrS pâfsohâlâ, iar 
popoarelor Iugdslâviei vâcinâ noi succese în oPerâ de âaificâr^ a 
societății socialiste.

■îfhi âxpfim convingerea că relațiile prietenești de colaborare 
dintre partidele și țările noastre se vbr adinei nâcfrritbnit,' în■, inte
resul poporului român și popoarelor Iugoslaviei, ăl cauzei socia
lismului și păcii în lume.

Președintele Republicii SoclâlUte Ktfftiârilă, NICOLAE CEAUȘESCtl, 
a ffimiș preșâdintelni Repdbltfii Itâitâne, GIUVANnY Le6ne, uf- 
mătoafâă telegramă :

Cu ocazia survolării teritoriului- Republicii Itâliâhe, îmi este 
deosebit de plăcut să vă' adresez un Cordial mesaj de salut, irri- 
preună cu cele mâi călduroase urări de fericire personală, de pace 
și progres poporului itâliân prieten.

Președintele Republicii Socialiste România, NÎCOLAF CEAUȘESCU, 
a trimis președintelui Consiliului 4® $ Republicii Alge
riene Democratice și Pâ'pulăre, HOUARI BOUMEDIENE, Următoarea 
telegramă :

Am dâdsebită plăcere de a vă transmite, cu prilejul survolării 
teritoriului Republicii Algefiene Democratice’ și Populare, un 
cordiâl salut. împrâuhă cu c616 mai bunO urări de pace’ și prosperi
tate poporului âlgeriân prieten.

Președiiîtete Republicii Socialiste Româriiâ, NICOLAE CEAUȘESCU, 
a trimis regelui Marocului, HASSĂN al Il-lea, următoârâa tele
gramă :

Survolînd teritoriul Marocului, doresc să vă transmit „un călduros 
frie^ăj dâ salut ș’i căle măi buhe urări de sănătate și fericire per
sonală. de progres și păce pâritfu popO'rul marocan prieten.

în timpul întrevederii, care a 
avut loc în „Sdloriul verde44 — 
unul dintre, cele mai frumoase 
din palatul Belem. S-a bxpririiat 
deosebita satisfacție pentru a- 
ceastă . nouă intilnite diritre cei 
doi șefi de stat, precum și con
vingerea că vizita înalților oas
peți români In Portugâiia va 
contribui la dezvoltarea relații
lor de prietenie și eolâborare 
dintre cele două țări și popoare.

întrevederea s-a desfășurat 
îrițr-b ambianță ebrdială, de 
caldă prietenie.

heiro de Azevedp, și pe șoțiă sa, 
ddariina Mafia Susăriâ de Aze
vedo.

TOvârășuI... Niâolâe CbaușeScu 
Și tOVâfășa Elena Ceâușâșcu s-au 
iriltețiput cu primul ministru 
țjortUgHez și ăo|ia sa iritr-o am
bianță cofdială, prietenească.

rarea intre tdâtfe pbpdateie lu
mii !“.

NtlffierbȘi Bucureșteni âu venit 
Să salute eu căldură pe to'vără- 
șul Nieb.lpe Ceaușeseu și pe to- 
vârășâ Elena CeâușesCu. să le 
ădreSâze succes deplin în vizita 
ce o îrițfepfirid în Republica 
Po'rtuffiâză. care reprezintă o 
înaltă expresie a râlațîilb'r prie
tenești și de strînsă cbnlticrâre 
statornicite între cele deruă țări, 
a adfihței comune de a extinde 
și întări âcesfâ râpbrttiri, îh in
teresul afhbelhr popdâre. ăl cau
zei destinderii, securității și coo
perării în fcuropa și în lume. Cu 
âch'âștă urârâ d€ Sticceș expri- 
maiă dirî inimă, cu pro'ftlftâe 
sentimente de dragoste Și prețu
ire, cetățenii Capitalei, întreaga 
noastră națiune însoțesc pe pre- 
ședirlf^iâ Nicolae Ceattșe’sțtf in 
noua misiune de pace și priete
nie, înțelegere și colaborare în
tre popoare. Făcîndu-se âfcdul I- 
cestor ginduri și simțăminte, 
mulțimea âflâfî pe â^fopbrt 
scândââză Cu însufiețirâ : 
„Ceâușescu-P.C.R. !“,• „Ceaușeseu 
Și Poporul !‘‘;

Avionul prezidefifiâl â decolat 
lâ orâ 8,46.

In imagine, una din modernele secții ale Întreprinderii „Independența* din Sibiu

PHCGĂTIRI PENTRU O CiT MAI 
DEPLINĂ VALORIFICARE

A POTENȚIALULUI CREATOR
Exigențele cincinalului revoluției tehnico-științifice impun o mai 

activă și eficientă participare a tinerilor specialiști din unitățile de 
cercetare, proiectare.; îrivățăriiînt și producție la aplicarea îh prac
tică a cuceririlor științei, la modernizarea și perfecționarea pi-odu- 
selor, a tehnologiilor de fabricație. Cincinalul viitor deschide astfel 
lin larg cîmp de afirmare tineretului, oferă premise certe pentru 
punerea în valoare, intr-o măsură tot mai mare, a potențialului său 
creator. în acest context și răspunderea Uniunii Tineretului Comu
nist față de creația științifică a tinerilor, față de propaganda teh- 
nico-științifică îh rindurile tinerilor se amplifică mult, capătă noi 
valori. Fiecare tinăr specialist poate și trebuie să devihă un pro
motor al hoului in domeniul științei, tenriicij și producției; Impera
tivele dezvoltării echrtomice a societății noastre impun cu nece
sitate punerea neîntiCziată în valoare a aefestui imenS potențial. în 
acest scop, acum 6 luni, au fost înființate în principalele unități de 
cercetate; proiectate și produtție din țară comisiile profesioriâl-§ti- 
ințifice ale tinerilor. Cum acționează aceste comisii pentru antre
narea tinerilor la promovarea noului, la creația tehnică? Am căhtat 
răspuns la âceâstă întrebare în cîtevâ întreprinderi din mimicibitil
Sibiu.

în perioâda 1973—1975 tinerii 
din întreprinderii# §ib'ten£ âu 
realizat 51 de inovații, care, a- 

■ plicate în prodiicție, ari adus e- 
cbnoriîii în valoare dfe peste 3 
rrhliolite 161. âri triâte acestea, 
din cei aproape 900 de tineri 
ingiheri. subingineri și tehnici
eni cîți există în Sibiu, doar 30 
sînt preocupați de creația teh
nică. au devenit inovatori. .'.Nu- 
ihâful lor va crește îh lunile 
Următdâre pâritfu că. Ia riivețul 
înifepflriderilbf, co’misiile prote- 
âionâi-știîrififice desfășoară o ac
tivitate .asidiia, în âcest sens, ne 
spune Nițu Marin, președintele 
Consiliului tineret murifcifordsc 
în -C6mi.t6'tul municipal feibiti al 
U.T.C. Pe lingă „seși'uniie ânria- 
le de corhunicări'4 și ..concursul 
pentru desemnarea, celtri mai 
buri tinar inovator44 se adaugă 
acum alte numeroase acțiuni și 
inițiative ritenite să rităfeâscă 
contribuția tinerilor la rezolvă-' 
rea operativă, prin soluții ori
ginale. a unor probleme concre
te ale producției44.

ORGANIZATA PRODUCȚIEI 
DE IDEI

,.Lâ rioi îh îhtrep'tîndere lu- 
creâza peste 306 de tineri if$i- 
riâfi și tehnicieni, dar nufflhî 5 
dintrâ e'i âu prfe^ântât în âteăt 
ân propuhefî dfe îhovâții, rie 
Spuriâ irig. Ion UdrOiu. președin
tele cdteiiîâi pf6feâi6nâl științi
fice de Ia ..Independența“. Afo 
conVirigâfâi. îhsă. că fietâte in
giner și tehnician poate să rea
lizeze cel puțin o ihovație sau 
râfiohâlteâfe pe a'n. Dar b'âhțru 
aceasta trebuie organizată și sti
mulată producția de idei. De 
aceââ. primă â'cțiîiri^ d cdteisiei 
profesional științifice vizează cu
legerea de la tinerii specialiști, 
de lâ măiSțri lâ inginerii din 
secții și ateliere, a problemelor 
tehnice care âe cer rezqlvâte la 
locurile lor de muncă. Discutînd 
cu fiecare în parte notăm pro
blema sesizată în procesul de 
producție și. evident, soluția pe 
care aceștia , o propun. Pînă la 
Congresul U.l’.C. vom termina 
aceasta amplă investigație. Pen
tru rezolvareâ lor vom forma 
colective în care vom cuprinde 
toți tinerii ingineri și tehnicieni 
din întreprinderi . O inițiativă 
similară intitulată „Fiecare in
giner și tehnician si rezolve o 
problemă tehnică deosebită" a 
fost declânșăfâ lâ întreprinderea 
d^ piese auto. Si ajei, comisia 
profesional științifică urmează 

să stabiteâscă împreună cu con
ducerea îriffepriride'riî, cu con
ducerile setțiilhr. ce pTobleirie 
vpr.fi preluate.spre rezolvare de 
către tineri. „Atenția lor va fi 
ipdrpptată, după cum ne declară 
Vasile Schiau, secretarul comi
tetului U.T.C.. spre reproiectareă 
unor rephre în vederea reduce
rii CO'risumului de metal și crea
rea unor disp'bzitive destinate 
spdrffii productivității mtincii. 
Periodic, specialiștii, muncitorii 
câte. au pfhp'faneri și idei tehni
ce, dâf și cadrele de co’ritepHd 
și de' âo'fiduchfe dih întreprinde
re vor completa niște formulare 
țip peptrit îmbogățirea fișieru
lui dilat lă seaiiil comitetului 
U.T.C.44.

DEPISTAREA INGENIOȘILOR
în c#l# măi multe cazuri se 

cunose său §e. consideră eundă- 
cute problemele tehnice ce tre
buie rezolvate, dar nu intoi- 
deățtriâ Se găsesc oarfieni dis- 
puăi Său câpăbilî să ifeată. ppC- 
ratîv Ia sblUțibriâreă lor. „Stabi
lirea Obiectivelor este ușSâfâ, 
difipttltâteă ap'âfe îri mbmentttl 
cind trebuip să vezi cinb poate 
să le rezolve, ne spune ipg. 
Florian Hălmaciu dC la I.P.A, 
De acCeâ. fnăinte de toâte. tre
buie să depistăm in^ehioȘiî. ti
netei taleritâți și bine prbgătiți 
din îhtr#priride'r€. Câpăcitâtâ'a 
de a crea, dacă există, se mani
festă, este Observată de cei din 
jur. La atelierul mecanisme de 
frînă, de pilda, unde sînt teh
nolog. ărh Constată! nu o dată 
că unii mUncîfbri, pehttei ă-și 
ușitră fhuriCâ adlic imb'tiriăfătiri 
procesului de fabricație, găsesc 
soluții tehnice simple, eficien
te unor probleme cu care se 
confruntă zilnic, le aplică fără a 
le riiâi prezenta drepte inovații 
sari râțibnâlizări. Este și cazul- 
tinetelor munCitbte Pettb Ari- 
gero. Marin Balifh și Nicolab 
Băduțescu. Astfel de tinbri cu 
idei există fără îndoială în fie
care secție și atelier. Dacă i-am 
cuprinde în colectivele mixte de 
creație am aveâ foarte mult de 
cîștigat. Nu numai că i-âm pu
tea ajuta sâ devihă adCvărâți 
Creatori, dâr s-ar dbvedi ihdiȘ- 
perrsâbilî în etfiipOie de creăție* 7.

formarea Colectivelor 
de CREAȚIE

Lă începutul ândlui. Comisiâ 
IngirierilOr Și tehnicienilor de la 

I.P.A. Sibiu a organizat 36 de 
colective de ingineri și tehnici
eni pentru rezolvarea a 36 de 
probleme tehnice, rezultate din 
nevoia de perfecționare continuă 
a procesului de producție. Cele 
îl teme finalizate în primul se
mestru al acestui an au adus în
treprinderii economii de 1,6 mi
lioane lei. Anul trecut, in cadrul 
aceleiași acțiuni, au fOst rezol
vate 56 de teme și s-au obținut, 
pe această cale economii în va
loare de 5,4 milioane lei. „Este 
o experiență bună pe care o 
vom continua cu convingerea că 
ne va conduce la rezultate ase
mănătoare, ne spune ing. loan 
Sasu. președintele comisiei pro- 
fesional-științifice de Ia I.P.A. 
împreună cu comitetul de partid, 
cu comitetul sindical Și benefi
ciind db sprijinul conducerii u- 
pității, ne-am propus ca toate 
forțele tehnic# ale întreprinderii 
să fie cuprinse și organizate în 
colective de creație44.
imbunatatirea sistemului 

DE INFORMARE 
Șl DOCUMENTARE

La întreprinderea de rețele 
electrice din Sibiu există o bi
bliotecă tehnică foarte bine 
pusă la p'unct_ undb tinbrii spe
cialiști de aici vin âproăpe zil
nic perrtru a consulta o revistă 
sau pentru a împrumuta o căi
te. ..Dăr și așa 6 foârte greu Kă 
fii la curent cu noutățile, ne 
spline ing. Steliân Gal, secreta
rul comitetului U.T.C. De aceea 
cel puțin o dată pe lună, in 
cadrul adunărilor U.T.C., său 
operâtiv, in atelierele de proiec
tare se prezintă scurte Ihfot- 
niări cu. noutățile tehnice de Ul
timă oră". La rîndril său grupa 
de documentare de la I.P.A. 
țâ prezenta tinerilor bibliogra
fii temâtibb brieniative. Tot la 
I.P.A., după curh nb spune ing. 
loan Săsu, tineri de la atelierul 
de proiectare se îrililnesc și se 
informează reciproc despre nou
tățile aflate în ultimele săp- 
tămîni. In acest fel ei își îm
bogățesc cultura dâ specialitate, 
iși merițirt viu interesul pbntru 
nbu. cbriȘtienți că numai ăstfel 
pot drestâ o mrinti de tteație 
coritiriuă. susținută și cu șanse 
de reușită, în același scop, la 
clubul tehnic al tineretului se 
întîlnesc o dată pe lună peste 
20 de pasionați ai tehnicii. Dâr 
acestea Sînt doar cîteva exem
ple. Clți din cei 900 de tineri 
ingineri și tehnicieni din Sibiu 
urmăresc cti ihtetes și pasiune 
noutățile din domeniu] în care 
lucrează ? Desigur, nu foarte 
mulți. Iată de ce.în fața organi
zațiilor U.T.C., a comisiilor prb- 
fesionâl-științifice stă sârcinâ de 
a-i ciștiga pentru creâțte, de â 
1# trbzi interesul pehtrti carteâ 
tehnică, pasiutteâ pentru nbii lâ 
tbti tinârii specialiști din în
treprinderi.

IUSTIN MORArttJ

COMBINATUL AVICOL TITU RAPORTEAZĂ
SUCCESE DEOSEBITE ÎN REALIZAREA

SARCINILOR DE PRODUCȚIE
Consecvent fri politica sa dft 

satisfacere, intr-un ritm cres- 
cind. a cererilor de consum ale 
populației, pâftidul și stătu] 
nostru acordă atenție prioritară 
dezvoltării unot moderne și pu
ternice unități producătoare de 
carne, unități cu cel itiai veri
tabil profil industrial, dotate cu 
tehnologii moderne, la nivelul 
ultimelor cuceriri âle științei. în 
anii cincinalului pe.care-I înche
iem această orientare și-a găsit 
materializarea intr-o seamă de 
investiții destinate realizării u- 
nor mari unități specializate ca
re să producă lapte, carne, oua. 
alte bunuri âgroalimentare. în 
această ampla și diversificată 
rețea de unități, rețea aflată în 
permanentă întindere și dezvol
tare. întreprinderile avicole o- 
cupă un loc important, iar între 
acestea din urmă, marile com
binate de la Galați și Titu de
țin intîietatea prin dimensiuni, 
prin producțiile obținute. La Ti
tu de pildă, anual sînt crescuți 
și livrați fondului de stat peste 
17 miliarde de pui. Pentru o 
■ingură unitate, chiar și de ase

menea proporții, este o cifră, c# 
trebuie s-o recunoaștem, edifica
toare. „O investiție căre — su
blinia cu îndreptățită mîndrib di
rectorul unității, tovarășul Vidrei 
Chiriță - în chiar primul «n 
dâ funcționare; 1971. dâdba tria
dele efortului dbpus: peste pa

AGRICULTURA — VARIANTĂ 
A MUNCII INDUSTRIALE

tru mii de tone de carne livrate 
la fondul de stat. O investiți# 
care înscrie în ultimril an ăl cin
cinalului realizarea unui behe- 
fibiu de 25 milioane de lei“.

Apelînd din nou la cifre, să 
următim dinamica dezvoltării 
înregistrată în acești ani. la 
Combinatul avicol Titu. în pri
mul an al cincinalului. 1971, 
paralel cu continuarea lucrărilor 
planului de investiții, se obținea 
o producție de, carne vie de 
4 095 tone, în ăl doilea, îl 704 

torte, în al treilba, 12 558 tone, în 
âl pătrulbâ 13 632 tonă, iâr iii 
1975, dină la 30 septembrie, 
16 560 tone. Datorită unei dotări 
cu utilaje și tehnică modernă, a 
asigurării unei conduceri Științi
fice a procesului db producție, â 
pernftârteritei preocupări pântru 

brgâni2ărea muncii, pentru ridi
carea Calificării personalului, 
productivitatea muncii a cunos
cut și ea o dinamică mai mult 
decît grăitoare : 1973 — 220 000 
lei. 1974 — 601 000 lâi 1975 (pînă 
la 30 Septembrte) — 537 900 lei 
și Sg prblimină ca la sfîrșit.ul a- 
riului âcest indicator sâ ajungă 
la 701 000 lei.

încercăm să interpretăm aces
te cifre, această creștere sub
stanțială înregistrată de la un an 
la altul la toți indicatorii de ba

ză, împreună cu tovarășul Vio
rel Chiriță, directorul combina
tului : „Aș vrea să subliniez de 
la buri început că orientarea 
către construcția unor unități 
specializate pentru producția de 
carne, lapte, ouă, pusă cu deo
sebită fermitate în ultimul de
ceniu de conducerea partidului 
nostru, și-â dovedft ’ pe db^lin 
justețea și viabilitatea, a fost 
confirmată de practică, de re
zultatele obținute în întreaga ța
ră. Cantitățile tot mai mari de 
carne, de lapte, de ouă pe care 
aceăte rihitățî le livrea'Ză fondu
lui db desfacere sînt un argu
ment de necontestat al justeței 
acestei politici. Iar comuniștii, 
colectivele de muncă din aces
te unități specializate, prin pa
siune și dăruire, prin competen
ță profesională și pricepere or- 
gânizâtorică. au înțeles să răs
pundă sarcinilor ce le-au fost 
trasate prin obținerea unor pro
ducții superioare, prin realizarea 
exemplară a tuturor indicatori
lor economiei44.

AL. DOBRE

MOMI TINEBEH H I ÎN CETATEA 
CHIMIEI DE IA SÂVINEȘT1

ritul educării mdrâl-cetățehești 
â celor 9 002 uteciști care lu
crează la C.F.S. Săvinești s-au 
organizat numeroase acțiuni și 
concursuri, au luat ființă cercuri 
de, studii. Exemplificînd putem 
âhîiriti birtul juridic îri cadrul 
căruia s-au dezbătut teme cum 
ar fi „Autoritatea și influență 
comunistului în rîndul mâse- 
lor“, „Decretul 51 — dezbatere44. 
Cfercul de etibS Ș.â. întf-0 apro
piată perspectivă la SăVinești 
se vor mâi înfiiriță „Cercul sta
giarului" și Cercul — prietenul 
noului angajat44 ăvînd drept

Noi produse și repere asimilate

și introduse in fabricafie
Specialiștii de lâ 

întreprinderea de 
accesorii metalice 
pentru mijloacele de 
transport^ din Ora
dea â4u âsirnilât și 
introdu^ îri fabricație 
în acest an 80 de noi 
produse și repere. 
Ele sînt destinate e- 

C.hipâfii autobuzelor 
tip R6man, vagoa
nelor de călători; 
autofuriȘmelor Aro 
și Dacia-1300. Pînă 
la sfîrșitul lunii de
cembrie, întreprin
derea orădeană va 
mai introduce în fa

scop integrarea cit mai rapidă 
în colectiv a noilor încadrați.

Demn de reținut este faptul 
că inițiativa „Fanionul tihbfetu- 
lui în cetatea chimiei de la 
Săvinești^ nu se va încheia anul 
acesta, eâ se va perrnanentiza 
ca o acțiupe menită să contri
buie la ridicareâ nivelului db 
pregătire profesională și politi- 
cq-ideologică a cblor ce lucrează 
pe platformă, la întărirea disci
plinei de producție și depășirea 
continuă a cifrelor de plân.

ANDREI MARCOVICI

bricație 10 noi pro
dus# pentru uZinele 
rriecănibe din. Cugir, 
Mediaș șj Oradea, 
ajungînd astfel ca 
peste 80 Ia sută din 
actuala producție să 
fie asimilată în acest 
cincinal.

Moderne unități 
comerciale 

dâte in folâ^ință 
în noile cartiere de locuin

țe din rtltlriitipiiii Gâldfi âti 
fost amenajate, în acest an, 
cinci micropiețe pentru des
facerea produselor agroali- 
mentare și industriale și ale 
producătorilor individuali, 
-totodată, în acest oraș au 
fost deschise, în illtimdl timp, 
cinci unități comerciale ame
najate in spațiile libbre din 
cadrul cdniplexelof cdffterci- 
ale exfstetitb. Unități comer
ciale moderne au fosi puse 
a .7 cetățenilor dinmulte alte localități din (ară. 

La de exemplu, s-a
construit un magazin univer
sal, care dispune de 25 db 
raioane uhde se desface în
treaga gamă de mărfuri in
dustriale, lat lâ Vâtra Dor- 
”e|o drfftat# fle alimentație 
publică. De puțină vremb, ce
tățenii din Rădăuți au la 
dispozîțib uri mddern com
plex, care, pe lingă ateliere 
de Servire, dispune și de u- 
nități de desfacere a produ
selor industriale.

în prezent, în numeroase 
orașe și centre muflbitdrești 
sînt pe punctul de a fi date 
în folosiriță noi mari maga- 
tehe și Unități de alimenta
ție publică, astfel că, pînă la 
sfirșitul anului, suprafața u- 
riitățildr comerciale din țară 
va ajung® la peste 2,5 mili
oane m.p., din care 645 000 
m.p. în Construcții noi.



Vizita primului ministru al guvernului 
român, Manea Mănescu, în R.P. Polonă

PRIMIRE TOVARĂȘUL EDWARD GIEREK
de peste hotare Scînteia tineretului* 4>>

4

Primul ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România, 
tovarășul Manea Mănescu, aflat 
în vizită oficială de prietenie in 
Republica Populară Polonă, a 
fost primit, marți după-amiază. 
de tovarășul Edward Gierek, 
prim-secretar al C.C. al P.M.U.P.

Cu acest prilej, oaspetele a 
transmis din partea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România, un mesaj 
prietenesc de salut și urări de 
noi succese tovarășului Edward 
Gierek, iar poporului polonez — 
urări de prosperitate și noi vic
torii în edificarea societății so
cialiste dezvoltate în Republica 
Populară Polonă.

Mulțumind cordial pentru me
saj, tovarășul Edward Gierek a 
adresat, la rîndul său, tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu un. Gald 
salut tovărășesc și cele mai bune 
urări de fericire și sănătate, îm
preună cu dorința ca poporul 
român să obțină în continuare 
noi succese remarcabile în edi
ficarea societății socialiste mul
tilateral dezvoltate.

La întrevedere au participat 
tovarășii Piotr Jaroszewicz, pre
ședintele Consiliului de Miniștri 
al R. P. Polone, și Ștefan Ols- 
zowski, membru al Biroului Po
litic al C.C. al P.M.U.P., minis
trul afacerilor externe. Au luat 
parte, de asemenea, Aurel Duca, 
ambasadorul României la Varșo
via, șj Wladyslaw Wojtasik, am
basadorul Poloniei la București.

Șefii celor două guverne l-au 
informat pe primul secretar al 
C.C. al P.M.U.P. despre modul 
în care se îndeplinesc înțelege
rile convenite în cadrul întîlni- 
rilor intre tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Edward Gierek, au 
prezentat stadiul actual și per
spectivele de dezvoltare a rela
țiilor multilaterale româno-po- 
lone.

Au fost relevate măsurile con
crete stabilite privind dezvolta
rea în continuare a colaborării 
economice și tehnico-științifice, 
a cooperării și specializării în 
producție, a relațiilor culturale 
și turistice- între cele două țări.

întrevederea s-a desfășurat in
tr-o atmosferă de caldă priete
nie, de stimă și înțelegere reci
procă.

ORIENTUL
APROPIAT

O.N.U

începerea convorbirilor oficiale
în cursul zilei de marți au 

Început, la Consiliul de Miniștri 
al R.P. Polone, convorbirile o- 
ficiale dintre tovarășii Manea 
Mănescu, primul ministru al 
Guvernului Republicii Socialiste 
România, și Piotr Jaroszewicz. 
președintele Consiliului de Mi
niștri al Republicii Populare 
Polone.

La conîvorbiri participă, din 
pafețea română, tovarășii : Ne- 
culai Agcftehi, ministrul indus
triei metalurgice, Ion St. Ion, 
secretar gteneral al Consiliului 
de Miniștri, Ion Bucur, vicepre
ședinte al Comitetului de Stat 
al Plarftificării, Octavian Gro
za, prim-vicepreședinte al Con
siliului Național pentru Ști
ință și Tehnologie, Constantin 
Oancea, adjunct al ministrului 
afacerilor externe. Ion Stoian, 
adjunct al .ministrului comerțu
lui exterior cooperării econo
mice internaționale, Ion Iosefi- 
de. adjunct al ministrului 
industriei construcțiilor de 
mașini, Ion M. Nicolae, ad
junct al ministrului in
dustriei chimice, Ion Ciubo- 
taru, director în M.A.E., Aurel 
Duca, ambasadorul României 
la Varșovia, consilieri și experți.

Din partea poionă participă 
tovarășii : Jozef Tejchma. vice
președinte al Consiliului de Mi
niștri, ministrul culturii și arte
lor, Tadeusz Pyka, vicepreședin
te al Consiliului de Miniștri, ja-

nusz Hrynkiewicz. vicepreședinte 
al Comisiei de Stat a Planifi
cării, Stanislaw Trepczynski, 
adjunct al ministrului afacerilor 
externe, Wlodzimierz Janurek, 
subsecretar de stat pentru pro
blemele de informații și presă, 
Franciszek Adamkiewicz, prim- 
adjunct al ministrului industriei 
chimice. Jerzy Kopytowski, ad
junct al ministrului industriei 
chimice. Tadeusz Nestorowicz, 
adjunct al ministrului comerțu
lui exterior, Roman Ney, ad
junct al ministrului științei. în
vățămîntului superior și tehni
cii. Jerzy Roszak, director în 
M.A.E., Wladyslaw Wojtasik, 
ambasadorul R.P. Polone Ia 
București, consilieri și experți.

In cadrul convorbirilor s-a 
analizat modul in care s-au 
adus la îndeplinire sarcinile și 
orientările hotărite cu prilejul 
întîlnirilor dintre tovarășii 
Nicolae Ceaușescu. secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România, și Edward 
Gierek, prim-secretar al C.C. 
al P.M.U.P. S-au apreciat rezul
tatele bune obținute în activi
tatea de finalizare a coordonării 
planurilor 
nomiilor 
două țări 
1980 și au
problemele legate de finalizarea 
acordului comercial de lungă

de dezvoltare a eco- 
naționale ale celor 
pe perioada 1976— 

fost definitivate toate

durată pe cincinalul următor și 
a protocolului comercial pe 1976.

Au fost convenite, totodată, 
măsurile de întreprins pentru 
dezvoltarea schimburilor econo
mice și cooperării industria
le și tehnico-științifice între 
cele două țări în domeniile in
dustriei extractive, industriei 
metalurgice. în diverse sectoare 
ale industriei constructoare de 
mașini. îndeosebi în domeniul 
utilajelor tehnologice, mașini- 
lor-unelte grele, electronice și 
electrotehnicii, precum și in in
dustria chimică și în sfera 
transporturilor. Au fost, in 
același timp, examinate per
spectivele dezvoltării colaboră
rii între cele două țări pe terțe 
piețe.

S-au abordat, de asemenea, 
probleme privind dezvoltarea 
colaborării în domeniul științei, 
învățămîntului și culturii.

Convorbirile s-au desfășurat 
într-o atmosferă de prietenie, 
stimă și înțelegere reciprocă. în 
spiritul bunelor relații stator
nicite între partidele, țările și 
popoarele român și polon.

★
Tovarășul Manea Mănescu a 

fost oaspetele primăriei capitalei 
Poloniei, unde a fost salutat de 
Jerzy Majewski, primarul ora
șului Varșovia.

Președintele Egiptului, Anwar 
El Sadat, aflat in vizită oficială 
în Statele Unite, a avut o primă 
rundă de convorbiri cu președin
tele Gerald Ford, în cursul că
reia au fost abordate o serie de 
probleme in legătură cu extin
derea cooperării bilaterale în di
ferite domenii. Totodată, ce doi 
președinți au efectuat un schimb 
de opinii privind posibilitățile de 
rezolvare pașnică a conflictului 
din Orientul Apropiat, sublini- 
indu-se necesitatea efectuării u- 
nor pași în această direcție, după 
recentul acord între Egipt și Is
rael.

Președintele egiptean a avut, 
de asemenea, convorbiri cu vice
președintele S.U.A.. Nelson 
Rockefeller, și cu secretarul de 
stat. Henry Kissinger.

După întrevederile de la Casa 
Albă. Anwar Sadat a declarat, 
in cadrul unei întîlniri cu zia
riștii la Clubul Național al Pre
sei, că în Orientul Apropiat nu 
va putea fi instaurată o pace 
reală fără soluționarea proble
mei palestiniene și că reprezen
tanții poporului palestinian tre
buie să ia parte la convorbirile 
de la Geneva.

BEIRUT 28 — O nouă sesiune 
a Camerei Deputaților din Li
ban a fost revocată marți, dato
rită luptelor care s-au desfășu
rat chiar în zona Parlamentului 
și asupra căruia s-a tras, de alt
fel. cu mitralierele. Alte două 
încercări de întrunire a Parla
mentului pentru dezbaterea ac
tualei crize din Liban au eșuat, 
sîmbătă și luni, în același fel.

Intr-un nou efort de redresare 
a situației, primul ministru Ra
shid Karame a anunțat, marți di
mineața, formarea unui „comi
tet pentru securitate44 însărcinat 
„să examineze mijloacele și mă
surile ce trebuie adoptate pentru 
restabilirea securității și liniștii 
în țară44.

(ORESPOnDEUTn 
SPECIRin PERTRU

ocioțeia 
tineretului

Protest în Hyde Park
Tineretul britanic iți manifestă nemulțumirea 

fafă de dificultățile pe care le are de infruntat

„De ce este atît de nemul
țumit și prin aceasta devi
ne dureros de greu de in- 
frinat tineretul nostru ?'*  - 
se întreba ziarul londonez 
„Guardian". Și, incercind să 
gâseascâ un răspuns, cotidia
nul britanic scria : „Este de 
ințeles câ intr-o perioada 
cind economia țării trece prin 
serioase dificultăți, să par
curgem o etapă de frămin- 
tări sociale".

Confruntată, ca și in alte 
țâri capitaliste, cu probleme 
deosebit de grave — șomajul, 
reducerea standardului de 
viață, ingreunarea șanselor 
de instruire și calificare — 
tinăra generație din Marea 
Britanie își exprimă în cele 
mai diverse f'rme nemulțumi
rea față de o realitate a vieții 
care pe zi ce trece devine 
tot mai apăsătoare. Nu voi 
uita o după amiază ploioasă 
de toamnă cind, la „colțul 
vorbitorilor” din Hyde Park, 
a avut loc un miting al tine
rilor muncitori, elevi, studenți 
pentru a-și spune cuvintul in
tr-o problemă importantă : 
îmbunătățirea condițiilor 
viață și de învățătură.

in cele ce urmează voi 
lata nu despre întrunirea 
spectivâ, ci doar despre 
aspect oarecum lateral al a- 
cesteia. In așteptarea începe
rii mitingului, in mijlocul ti
nerilor s-a improvizat o scenă 
de teatru, unde un grup de 
studenți actori au prezentat 
o sceneta despre „condiția 
tineretului” in țările occiden
tale. Prin replici usturătoare 
care întruneau aprobarea 
spectatorilor, erau demasca

de

re-
re-
un

te racilele societății de con
sum. La un moment dat, u- 
nul din actori, părăsind 
„scena", a intrat printre spec
tatori, cărora le adresa ace
eași întrebare : „De ce ne-am 
adunat noi aici ?" Și specta
torii, deveniți ad hoc actori, 
răspundeau :
- „Să se știe câ societatea 

capitalistă lipsește sute de 
mii, milioane de tineri, de 
orice șansă in viață I"
- „Să protestăm împotriva 

creșterii șomajului in rinduri- 
le tineretului și a scumpirii 
continue a taxelor școlare I”
- „Să afirmăm că tinere

tul nu va accepta cu brațele 
încrucișate ori ce fel de pri
vațiuni pentru ca alții să 
stringă milioanele I”

Fiecare din aceste cuvinte 
erau primite cu exclamații de 
aprobare și cu aplauze de 
restul spectatorilor.

întreagă această reprezen
tație n-a durat mai mult de 
un sfert de oră, după care 
a început mitingul. In cadrul 
acestuia unul din reprezen
tanții studenților a anunțat 
că guvernul laburist s-a an
gajat intr-o serie de masuri 
în vederea reducerii creșterii 
șomajului și a lărgirii cadru
lui de calificare a tinerilor 
pentru a ajuta acestora să-și 
gâseascâ un loc de muncă. 
Vorbitorul aprecia insă ase
menea măsuri drept simple 
„paleative” care nu soluțio
nează problema și nu modifi
că condițiile de viață ale ti
neretului britanic.

Rezultatele alegerilor generale 
din Elveția

Alegerile legislative generale 
desfășurate duminică în Elveția 
pentru desemnarea celor 200 de 
membri ai Consiliului National 
(Camera inferioară a Parlamen
tului) s-au soldat cu o consoli
dare a pozițiilor coaliției guver
namentale — formată din parti
dele social-democrat, democrat-^ 
creștin, radical-democrat și 
populist — care deține în pre
zent 169 de mandate. Printre 
partidele politice care și-au spo
rit numărul de reprezentanți în 
forul legislativ, pe primul loc se 
află Partidul Social-Democrat. 
Acest partid, cu un plus de nouă 
locuri față de precedentele ale
geri. desfășurate în 1971, devine 
principala formațiune politică a 
țării, deținînd acum 55 de man
date. Potrivit aprecierilor obser
vatorilor politici, totuși victoria 
social-democraților nu va putea 
pune sub semnul întrebării 
coeziunea acestor formule gu
vernamentale. deoarece pierde
rile partenerilor de coaliție ai 
P.S.D. sînt minime — două sau 
trei locuri.

Potrivit datelor publicate Ia

Convorbiri economice 
româno-iugoslave
Președintele Consiliului E- 

xecutiv Federal al R.S.F. 
Iugoslavia, Gemal Biedici. a 
primit, marți, pe Bujor Al- 
mășan. ministrul român al 
minelor, petrolului și geolo
giei, aflat în vizită în Iugo
slavia. Cu acest prilej, au 
fost abordate aspecte ale co
laborării economice dintre 
cele două

Ministrul 
asemenea, 
Branislav 
ședințe al 
cutiv al Adunării R.S. Ser
bia, și cu Franio Nadj. mem
bru al Consiliului Executiv 
Federal.

în timpul vizitei — care a 
prilejuit întîlniri și convor
biri cu reprezentanți ai re
publicilor Macedonia. Mun- 
tenegru, Bosnia și Herțego- 
vina și ai provinciei autono
me Kosovo —, a fost semnat 
un protocol privind colabo
rarea celor două țări în do
meniul minelor, petrolului și 
geologiei.

țări.
român a avut, de 

convorbiri cu 
Ikonici, vicepre- 
Consiliului Exe-

In sprijinul reunificării pașnice 
și independente a Coreei

Crearea condițiilor favorabile pentru unificarea pașnică și in
dependentă a Coreei constituie punctul de referință al majori
tății discursurilor rostite in dezbaterile asupra problemei core
ene din Comitetul politic al Adunării Generale a O.N.U.

Reprezentanții Mongoliei și Republicii Malgașe s-au pronunțat 
în favoarea desființării așa-numitului „comandament al Națiu
nilor Unite“, subliniind că S.U.A., ale căror trupe staționează în 
sudul Coreei sub drapelul O.N.U., nu au nici un drept de a 
impune condiții prealabile pentru dizolvarea acestuia. Abolirea 
comandamentului ar însemna, totodată, asumarea obligației de 
retragere a tuturor trupelor străine din sudul Coreei. Vorbitorii 
au evidențiat, de asemenea, că O.N.U. are datoria de a propune 
transformarea armistițiului într-un tratat de pace între R.P.D. 
Coreeană și S.U.A.

Reprezentanții Ruandei și Guineei Ecuatoriale au subliniat că 
reunificarea Coreei este o problemă care ține de atributele su
verane ale poporului coreean și. ca atare, trebuie să înceteze 
orice amestec din afară în treburile interne ale acestui popor. 
Vorbitorii au arătat că divizarea Coreei și prezența trupelor 
străine în sudul Coreei constituie o amenințare directă la adresa 
păcii și securității în Asia și în întreaga lume.

Ambasadorii Libiei și Togo au declarat că guvernele țărilor 
lor sprijină propunerile vizînd refacerea unității naționale a 
poporului coreean, dreptul său sacru de a trăi intr-o țară unită, 
pașnică, independentă și liberă de orice fel de amestec din afară. 
Vorbitorii au făcut apel la statele membre să voteze in favoarea 
proiectului de rezoluție al celor 42 de state socialiste și neali
niate, care conține elementele esențiale ale creării condițiilor 
necesare împlinirii aspirațiilor de unitate națională ale poporului 
coreean.

Reprezentantul Indiei a făcut apel la continuarea dialogului 
dirrtre reprezentanții Sudului și Nordului Coreei, la desființarea 
bazelor militare și retragerea trupelor străine din partea de sud 
a Coreei și la creșterea rolului O.N.U. în eforturile pentru in
staurarea unei păci juste și durabile în zonă prin realizarea 
reunificării Coreei.

Rezoluții privind Rhodesia

NECESITATEA INSTAURĂRII UNEI NOI ORDINI ECONOMICE

Vechea organizare a schimburilor
internaționale nu

Președintele Franței, Valery 
Giscard d’Estaing, a declarat în 
cadrul unei conferințe ținute la 
Șeoala politehnică din Paris că 
vechea organizare a schimburi
lor internaționale apărută după 
ultimul război mondial nu mai 
corespunde situației și cerințe
lor actuale. Șeful statului fran
cez a subliniat în continuare ac
centuarea dramatică a distanței 
care separă nivelurile de trai 
reale intre țările industrializate 
și țările în curs de dezvoltare, 
precum și deteriorarea termeni
lor de schimb între aceste țări. 
Relevind, în consecință, necesi
tatea instaurării unei noi ordini 
economice, președintele Franței 
a prezentat patru mari obiective 
ce urmează să fie realizate în 
această direcție : echilibrarea . 
schimburilor, menită să regula
rizeze cursurile materiilor pri
me. cu prioritate celor produse 
de țările lumii a treia, să sta
bilizeze rețelele prin constitui
rea unui fond comun, conform 
cu prevederile acordului de la 
Lome, să prevadă un sistem de 
„preferințe generalizate4*, per-

mai corespunda
mițind produselor țărilor în curs 
de dezvoltare să aibă acces di
rect și fără taxe vamale pe 
piețele marilor țări industriali
zate ; echilibrarea activităților 
prin dezvoltarea potențialului a- 
gricol al țărilor în curs de dez
voltare, valorificarea materiilor 
prime, transferul tehnologic și 
promovarea investițiilor și a 
cooperării industriale în țările 
respective ; echilibrarea mone
delor prin întoarcerea la pari
tăți stabilizate ; echilibrarea ve
niturilor printr-un efort de so
lidaritate financiară internațio
nală.

In concluzie, șeful statului a 
arătat că noua organizare tre
buie să exprime voința restabi
lirii unei ordini și a unei ra
ționalități în relațiile economice 
internaționale și nu să reme
dieze Tulburări trecătoare sau 
să fie fructul unui compromis. 
Totodată, noua ordine economi
că internațională, a spus pre
ședintele, nu trebuie să fie im
pusă de un anume grup de țări, 
ci să constituie rezultanta unui 
consens mondial.

Activitatea stațiilor automate sovietice
„Venus-„Venus-9“ și

Berna, în urma acestei consul
tări electorale, repartizarea locu
rilor în Consiliul Național este 
următoarea : Partidul Social- 
Democrat — 55. Partidul Radi
cal-Democrat — 47. Partidul
Democrat-Creștin — 46. Partidul 
Populist — 21, Alianța Indepen
denților — 11, Uniunea Liberal- 
Democratică — 6, Partidul Mun
cii — 4, alte formațiuni politice 
— 10.

Comitetul pentru teritoriile 
neautonome al Adunării Gene
rale a O.N.U. a adoptat două 
proiecte de rezoluție la punctul 
„Situația din Rhodesia44.

Primul document, supus dez
baterilor de un grup de 60 de 
state. între care și România, 
reafirmă dreptul inalienabil al 
poporului Zimbabwe la autode
terminare, libertate și indepen
dență și legitimitatea luptei 
sale pentru dobindirea, prin 
toate mijloacele de care dis
pune, a drepturilor prevăzute 
în Carta O.N.U. Reafirmînd. de 
asemenea, principiul potrivit 
căruia independența Rhodesiei 
nu trebuie recunoscută, pînă cînd 
regimul minoritar și rasist nu 
va preda puterea reprezentanți
lor poporului Zimbabwe, rezo
luția arată câ orice reglemen
tare referitoare la viitorul a- 
acestei țări trebuie să fie elabo
rată cu participarea deplină a 
mișcării de eliberare națională. 
Rezoluția cheamă Marea Bri
tanie, în calitatea sa de putere 
administrantă, să adopte toate 
măsurile necesare pentru a per
mite accesul poporului zimbab-

wc la independență, în confor
mitate cu aspirațiile sale și cu 
prevederile Declarației asupra 
acordării independenței tuturor 
popoarelor coloniale.

Cel de-al doilea document, e- 
laborat de 59 de state, între care 
și România, a fost adoptat de 
comitet cu 110 voturi, nici unul 
împotrivă și 6 abțineri. Rezolu
ția condamnă încălcarea de că
tre anumite state occidentale 
și, in special, de către Africa 
de Sud, a sancțiunilor obliga
torii adoptate de Consiliul de 
Securitate împotriva regimului 
rasist din Rhodesia. Guvernele 
tuturor statelor membre ale or
ganizației sînt chemate să ia 
măsuri pentru transpunerea in
tegrală în viață a sancțiunilor 
împotriva regimului de la Salis
bury.

Pînă în dimineața zilei de 28 
octombrie, stația automată so
vietică ..Venus-9“, devenită sa
telit artifical al „Luceafărului 
dimineții44, a realizat cea de-a 
treia rotație in jurul planetei. 
Pină la aceeași dată, stația „Ve- 
nus-10“ a efectuat 1,5 rotații. La 
bordul stațiilor-sațelit se află 
aparate pentru studierea dife
ritelor caracteristici ale stratu
lui de nori prin metode optice 
și radiospectrometrice, precum 
și cîmpului magnetic al planetei 
Venus.

Deocamdată, calculînd traiec
toriile, balisticienii consideră 
Venus ca un corp clasic din me
canica lui Newton. Dar nu se 
exclude posibilitatea comiterii 
unor erori din cauza unor ano
malii gravitaționale. După o 
cercetare îndelungată, cu ajuto
rul celor doi sateliți artificiali 
ai planetei, după calcularea mi-

nuțioasă a schimbărilor care se 
vor produce în orbitele lor, se 
vor putea descoperi anomaliile 
din cîmpul gravitațional al pla
netei Venus.

Dirijarea celor doi sateliți se 
realizează pe baza unui gra
fic stabil, care se întocmește pe 
durata de 48 de ore. corespun
zătoare duratei unei rotații a 
sateliților in jurul planetei.

Intr-o declarație făcută pre
sei, unul din conducătorii pro
gramului „Venus44 a relevat : 
„Știm astăzi cum se zboară 
spre Venus, cum se dirijează 
aparatele la coborîre și în tim
pul funcționării lor pe planetă. 
Faptul ca în decurs de trei zile 
s-au obținut de două ori date 
prețioase privind aceleași fe
nomene și am avut de două ori 
posibilitatea de a ne verifica 
calculele are o mare importan
ță pentru viitoarele expediții 
pe planetă**.

PE SCURT» PE SCURT» PE SCURT» PE SCURT» PE SCURT
ji

nete de drnin
Ritmuri noi

zvorită parcă în 
mijlocul aridită
ții podișului a- 
natolian, ca o 
oază a naturii și 
civilizației, An

kara, capitala statului turc 
modern, este produsul 
relui reformator Kernal 
tiirk, cel ce a înlăturat 
lul“ ce dăinuia de veacuri pe 
chipul acestui popor. în ulti
ma jumătate de secol, de fapt 
de la pătrunderea sa în epoca 
modernă, orașul a cunoscut 
o evoluție rapidă. Numai 
populația, dacă ar fi să luăm 
acest termen de comparație, 
a sporit în perioada de refe
rire de 50 de ori, ajungînd la 
un milion și jumătate de lo
cuitori — expresie elocventă 
a ritmului dezvoltării sale.

Centru politic și adminis
trativ al Întinsului teritoriu 
ce se desfășoară pe două 
continente, Ankara, prin dez
voltarea sa accelerată din 
ultima perioadă, a început să 
se alăture orașelor cu pon
dere economică ale Turciei, 
adueîndu-șj contribuția la a- 
tingerea obiectivelor actualu
lui plan de dezvoltare econo
mică. Industria modernă în 
plină dezvoltare, etalind o va
riată paletă de ramuri, por
nind de la siderurgie și con
strucția de mașini pină la cea 
electronică șl chimică, se ală
tură industriei tradiționale a 
țesăturilor, tăbăcăriilor și ate-

An-
ma- 
Ata- 
„vă-

la Ankara
lierelor meșteșugărești, cîști- 
gînd insă tot mai mult teren 
în competiția cu aceasta.

Un Ioc aparte, în această 
evoluție, revine urbanizării si 
construcțiilor, adevărate piese 
de rezistență în evoluția ora
șului ce tinde să restrîngă 
tot mai mult aria de exis
tență a vechii Ankara, urmă 
din ce în ce mai palidă n 
punctului său de plecare. Mo
dernele vile și blocuri din 
Qmkaya, Ravapli Dere, Ya- 
nischir sau Mallepe se îm
bină armonios cu tradiționa
lele construcții monumentale 
de genul ansamblului arhi
tectural închinat președinte
lui Atatiirk. Prin această sim
bioză se conturează un stil 
propriu, caracteristic acestui 
oraș, care-și impune persona
litatea tot mai pregnant.

Centru economic, cultural- 
artistic și universitar, Ankara 
ocupă un loc de frunte în a- 
ceste domenii, oferind posi
bilitatea unei bogate activi
tăți interne și internaționale.

Vorbind de oraș ca pieton, 
ca turist român, acesta îți 
oferă suficiente motive de 
satisfacție, pentru că mai la 
tot pasul întîlnești și simți 
efectul și rezultatele relațiilor 
de prietenie, colaborare și 
bună vecinătate existente 
între cele două țări și po
poare.

• SECRETARUL general al 
O.N.U., Kurt Waldheim, a ple
cat marți spre New York, pă
răsind Madridul, unde a avut 
convorbiri în problema Sanarei 
occidentale.

Vizita sa in Spania reprezin
tă ultima etapă din cadrul tur
neului in Maroc, Mauritania și 
Algeria, efectuat în conformi
tate cu recomandările Consiliu
lui de Securitate al O.N.U. care 
a cerut secretarului general al 
Națiunilor Unite să acționeze 
în vederea soluționării politice, 
pe calea negocierilor cu părțile 
implicate și interesate, a proble
mei Saharei occidentale.

ficial în cele nouă țări depă
șește cifra de cinci milioane, 
ceea ce reprezintă 4,5 la sută 
din totalul forței de muncă din 
Piața comună.

In ce privește inflația, se re
levă că nivelul acesteia este, 
în medie, pe ansamblul C.E.E., 
de zece ia sută.

Expoziție de artă 
populară românească 

în Italia

tuirii Deceniului dezarmării 
(1970—1980), proclamat de cea 
de-a XXIV-a sesiune a Adună
rii generale a O.N.U. Raportul 
evidențiază, în interesul păcii 
și securității popoarelor, nece
sitatea realizării dezarmării ge
nerale • și totale. între altele, 
Kurt Waldheim amintește că 
în declarațiile sale a chemat în 
repetate rinduri la înfăptuirea 
unor acțiuni concrete în scopul 
stimulării progresului în dome
niul dezarmării în cursul actua
lului deceniu, ca un imperativ 
major al timpului.

Recesiune în țările C.E.E.
• UN RAPORT al Comisiei 

C.E.E. dat publicității la Bru
xelles arată că producția in
dustrială a țărilor membre a în
registrat un puternic recul, si- 
tuîndu-se la nivelul atins Ia în
ceputul anului 1972. Experții 
Pieței comune prevăd pentru 
acest an o reducere cu 2,5 la 
sută a producției industriale în 
comparație cu 1974.

Pe de altă parte, raportul, ca
re face o trecere în revistă a 
efectelor negative ale recesiunii 
asupra economiei țărilor mem
bre ale C.E.E., afirmă că nu
mărul șomerilor înregistrați o-

© DIN INIȚIATIVA Asocia
ției de prietenie Italîa-România 
și a primăriei din Caserta. in 
acest oraș a fost inaugurată o 
expoziție de ariă populară ro
mânească, conținînd lucrări re
prezentative din toate regiunile 
țării. în cuvîntul lor, primarul 
orașului Caserta, Casimiro de 
Franciscis. și secretarul Biblio
tecii române din Roma. Ale
xandru Mirean, au evidențiat 
importanța manifestării pentru 
mai buna cunoaștere și aprecie
re dintre cele două popoare. La 
manifestare a fost prezent de
putatul Ștefan Vetrano„ secre
tar general al Asociației de 
prietenie Italîa-România.

Delegație parlamentară 
turcă la Belgrad

• DELEGAȚIA parlamentară 
turcă, condusă de Kemal Gii- 
ven, președintele Adunării Na
ționale a Turciei, și-a încheiat 
vizita oficială în Iugoslavia. 
Convorbirile purtate de parla
mentarii turci cu conducători ai 
R. S. F. Iugoslavia s-au referit 
Ia dezvoltarea relațiilor dintre 
cele două țări și la sarcinile 
parlamentelor acestora în vede
rea extinderii relațiilor bila
terale.

• LA Națiunile Unite a lost 
dat publicității raportul secreta
rului general al O.N.U.. Kurt 
Waldheim, în problema imap-

Dolarul in revenire
• DOLARUL S.U.A. și-a a- 

meliorat luni pozițiile la majo
ritatea burselor valutare. Pe 
principalele piețe, moneda ame
ricană valora : 2.6370 franci el
vețieni, 2,5625 mărci vest-ger- 
mane, 4,3725 franci francezi, 
2,6375 guldeni. Lira sterlină a 
fost cotată la 2,06875 dolari. 
Prețul aurului a înregistrat un 
ușor declin, uncia costind 
143,00 dolari pe ambele piețe 
principale — Londra și Zurich.

N. PLOPEANU
Londra, octombrie S. UNGUREANU
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PROGRAMUL II(orele

19,30.
9,00 Teleșcoală. 10,00 Bucuroși de 

oaspeți. Raid-anchetă pe șantiere-
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20.00 Studio ’75. 20.25 Orchestre 
simfonice românești. 21,15 Telex.

21.20 inscripții pe celuloid. 21.43 
Roman-foileton : „Familia 
bault"

MASTODONTUL : Scala (orele 
9,30; 11,30; 14; 16,15; 18,30; 20,45), 
Gloria (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,15; 20,30).

JAKOB MINCINOSUL î Timpuri 
Noi (orele 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.15) .

CELE MAI BUNE MOMENTE 
CU STAN ȘI BRAN : Patria (ore
le 9.30. 11,45; 14; 16,15; 18,30; 20,45), 
București (orele 8,45; 11; 13,15; 
16,15; 18,30; 20,30).

SE MAI ÎNTÎMPLA MINUNI : 
Luceafărul (orele 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,15; 20.30), Festival (orele 
9.15: 11,30: 13,45: 16; 18,15: 20,30), 
Favorit (orele 9,15; 11,30; 13,45; 16; 
18,15; 20.30).

DRAGOSTE LA 16 ANI : Doina 
(orele 11,30; 13.30; 15,45; 17,45;
19,45). La ora 9 45 — Program pen
tru copii.

UNDE ESTE COMPANIA A 
7-A : Capitol (orele 9,30; 11,45; 14; 
16; 18.15, 20,30;. Melodia (orele 9; 
11,15; 13,30. 16; 18,15; 20,30).

MUȘCHETARUL ROMAN ; Grl- 
vița (orele 9: 11.15: 13,30: 16; 18.15;
20.15) Aurora (orele 9; 11.15; 13,30; 
15.45; 18: 20.15), Tomis (orele 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15), Fla-

mura (orele 9; 11,15; 13.30; 1545; 
18; 20,15).

MIREASA LUI ZANDY : Victo
ria (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 
20,80). Feroviar (orele 9; 11,15;
13,30; 16: 18,15; 20,15).

CANTEMIR : Giulești (orele 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15), Volga 
(orele 9: 11,15; 13,30: 15.45: 18;
20.15) , Miorița (orele 9; 11,15; 13,30; 
15.45; 18; 20).

O CĂLĂTORIE SPRE CENTRUL 
PĂMÎNTULUI : Sala Palatului 
(orele 17; 20,15). Excelsior (orele 
9 : 12,30 ; 16 ; 19,15).

ELIXIRUL TINEREȚII : Drumul 
Sării (orele 15,30; 18; 20,15), Viito
rul (orele 16; 18; 20).

DELICT DIN DRAGOSTE : Cen
tral (orele 9.15: 11,30; 13,45; 18; 
18,15; 20.30).

NOAPTEA ARTIFICIILOR : Lira 
(orele 16; 18; 20).

FERMA LUI CAMERON ; Dacia 
(orele 11,15; 13.30; 15.45; 18;
20.15) , Arta (orele 15,30; 17,45; 20).

RĂTĂCIRE: Munca (orele 16; 
18: 20).

CALVARUL UNEI FEMEI : Bu- 
cegi (orele 15,43; 18; 20,15).

EVADAREA : Progresul '*  
16; 18; 20)

ÎNTOARCEREA LUI COLȚ 
ALB : Unirea (orele 16; 18; 20).

FILIP CEL BUN : cosmos (orele 
,30; 18; 20.15).
FLUVIUL FARA ÎNTOARCERE : 

Ferentari (orele 15,30; 18; 20,15), 
Moșilor (orele 15,30; 18; 20).

A FOST ODATĂ UN HOLLY
WOOD : Cotroceni (orele 10; 13,30; 
16,15: 19).

INCREDIBILELE AVENTURI 
ALE UNOR ITALIENI IN RUSIA : 
Popular (orele 15,30; 18; 20,15).

PICIUL - TRÎNTORII : Pacea 
(orele 13,30; 17,45; 20).

ȘTEFAN CEL MARE - VASLUI 
1475 : Vitan (orele 15,30; 19).

SCUFUNDARE LA MARE ADÎN- 
CII^E : Crîngași (ora 17).

DE CE ESTE UCIS UN MAGIS
TRAT : Flacăra (orele 15.30; 18; 
20.15).

PIEDONE - COMISARUL FARA 
ARMA : Rahova (orele 9,15; 11,30; 
15,30; 17.45: 20).

PROGRAMUL I

Ie unor cămine muncitorești des
tinate tineretului. 10,25 Biblioteca 
pentru toți : Miorița. 11,15 întîlni- 
re cu... Niculina Mirea și Alexan
dru Fărcaș de la Opera Română 
din Cluj-Napoca. 11.40 Documentar 
TV : Bătrina și mocănița. 12.00 
Telex. 15,00 Fotbal : Sportul Stu
dențesc — Olimpia Satu-Mare. In 
pauză : Telex ; Tragerea prono- 
expres. 16.50 Mult e dulce și fru
moasă... 17,15 Muzică ușoară. 17.30 
Pentru timpul dv. liber vă reco
mandăm... 17,45 La volan — emi
siune pentru conducătorii auto. 
17,55 Cîntec mîndru-n țară auzi. 
Emisiune de cîntece. 18,10 Atenție 
la... neatenție ! 18,30 Cîntece de
dragoste — muzică ușoară. 18,55 
Tribuna TV. în ajutorul celor care 
studiază in învățămîntul politico- 
ideologic de partid. 19,20 1001 de 
seri. 19.30 Telejurnal. 20.00 Revista 
economică TV. 20.25 Telecinemate- 
ca. Ciclul „Mari actori". Michel 
Simon în filmul „Sfîrșitul zilei". 
22,10 24 de ore.

Opera Română : (spectacol ce
dat) ; Teatrul de Operetă : OKLA
HOMA — ora 19,30; Teatrul Națio
nal (Sala Mare) : SA NU-ȚI FACI 
PRĂVĂLIE CU SCARA — ora 
19.30; Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (Schitu Măgureanu) : 
CHIȚIMIA — ora 19,30; (Sala Stu
dio) : ELISABETA I — ora 19.30: 
Teatrul „C. I. Nottara" (Sala 
Studio) : ADIO CHARLIE — ora 
19,00: Teatrul de Comedie : MU
SAFIRUL CARE N-A SUNAT LA 
UȘA — ora 19,30; Teatrul Mic : 
RÂSPÎNTIA CEA MARE — ora 
19.30; Teatrul Giulești : PAHARUL 
CU APA — ora 19,30; Studioul 
I.A.T.C. : CINCI SERI — ora 20; 
Teatrul „C. Tănase" (Sala Savoy) : 
CER CUVINTUL LA... DIVERSE 
— ora 19,30: Ansamblul „Rapsodia 
Română" : NE-AM PUS DORU- 
RILE-N CÎNTEC — ora 19,30; 
Teatrul „Țăndărică**  (Sala Clubu
lui Finanțe-Bănci str. Doamnei) : 
PUNGUȚA CU DOI BANI — ora 
10: Circul București : CIRCUL 
MARE DIN VARȘOVIA ~ ora

• DUPĂ FILIERA EUROPEANA, FILIERA MEXICANĂ. După 
dezmembrarea „filierei franceze", Mexicul a înlocuit Europa occi
dentală ca principală sursă a heroinei introduse ilegal în S.U.A. 
— se relevă într-un raport al Administrației americane însărci
nate cu suprimarea traficului și consumului de stupefiante. în 
primele șase luni ale anului 1975 - indică raportul — 90 la suta 
din heroina descoperită pe piața S.U.A., era de proveniență 
mexicană și doar 2 la sută vest-europeană, în comparație cu 
anul 1972 cînd varietatea mexicană reprezenta 40 la sută. Raportul 
confirmă, deci, lichidarea „filierei franceze" transpusă cu mult 
succes pe ecran • TURNUL DIN PISA SE ÎNCLINA DIN CE ÎN CE 
MAI LENT. Faimosul turn din Pisa a deviat față de verticală 
în primele zece luni ale anului cu 2 mm. în 1974 cifra corespun
zătoare fusese de 5 mm. înclinația actuală a turnului atinge 4,25 m. 
După cum se știe, concursul internațional organizat pentru des
coperirea unui plan de stabilizare a turnului s-a încheiat anul 
trecut fără a fi acceptată vreuna din soluțiile propuse • UN 
NOU PAS SPRE REALIZAREA INIMII ARTIFICIALE, a fost 
făcut de o echipă de cercetători de la Clinica universitară de 
chirurgie din Berlinul occidental. Cordul din cauciuc „Silastic" 
cu acționare pneumatică pus la punct de specialiști și implantat 
unor viței a funcționat aproape o săptămînă (162 ore), față de 
numai 100 ore cît era pină acum durata medie de supraviețuire. 
• INUNDAȚII ÎN TAILANDA. Ploile care s-au abătut luni 
asupra teritoriului Tailandei, cele mai puternice din ultimii 33 de 
ani, au provocat inundații în 26 din cele 72 de provincii ale țării. 
12 persoane sînt dispărute, aproximativ 2 000 de case distruse, 
348 de șosele avariate și mai multe hectare de orezării inundate. 
Serviciul național de hidrometeorologie prevede ca o creștere pu
ternică a nivelului apelor în rîuri și fluvii să se producă între 4 
și 8 noiembrie, în timpul marilor maree ale echinoxului de 
toamnă • A FOST DESCOPERIT „TEZAURUL LUI ROMMEL" ? 
Pescuitorii de corali au descoperit între Corsica și Sardinia, la o 
adîncime de circa 100 de metri, un submarin german, scufundat 
în timpul celui de al doilea război mondial. în presa italiană au 
apărut, în legătură cu aceasta, unele presupuneri că submarinul 
respectiv, care nu a putut fi încă controlat in interior, ar 
adăposti tezaurul misterios al feldmareșalului hitlerist Rommel. 
Se știe din documente de arhivă că Hitler i-a ordonat lui Rommel 
să scufunde în regiunea respectivă a Mării Mediterane bogățiile 
pe care armatele Germaniei fasciste le-au jefuit in Africa. Se 
presupune că așa-numitul „tezaur al lui Rommel" ar valora 
30—40 miliarde de lire © DISPARIȚIA UNUI ACT DE O DEOSE
BITA VALOARE ISTORICA. Din muzeul istoric din Paris a 
dispărut un document de o deoosebită valoare istorică — actul, 
semnat de acuzatorul Republicii, Fouquier-Tinville. prin care re
voluționarii condamnau la moarte prin ghilotinare pe fosta regină 
a Franței. Maria Antoaneta. Dispariția actului din sala consacrată 
Revoluției franceze a fost semnalată, luni dimineața, la deschi
derea muzeului și se presupune că a fost furat sîmbătă, cu puțin 
timp înainte de ora închiderii.

Conferința 
parlamentară a 

Commonwealthului
In sala centrală a Parlamen

tului indian au început marți lu
crările celei de-a 21-a confe
rințe parlamentare a Common- 
wealthului. Participă peste 300 
parlamentari din 34 de țări, pre
cum și delegați din partea Aso
ciație; Parlamentare a Common
wealthului.

Pe agenda Conferinței parla
mentare a Commonwealthului 
se află o largă arie tematică cu 
caracter economic, politic și so
cial, care preocupă în prezent 
țările membre, precum și o serie 
de aspecte ale situației interna
ționale, între care evoluția din 
Asia de sud-est, lupta împotriva 
regimurilor rasiste din sudul A- 
fricii. acțiuni pentru transfor
marea Oceanului Indian într-o 
zonă a păcii. Pentru prima dată 
în cadrul acestui forum va fi 
pusă în discuție problema cor
porațiilor multinaționale străine. 
O serie de referate care vor face 
obiectul dezbaterilor au ca teme 
„Edificarea unei noi ordini eco
nomice mondiale44, „Transfor
marea Commonwealthului în- 
tr-un instrument pentru schim
bări economice și sociale pro
gresiste44, „Rolul parlamentelor 
și al parlamentarilor în eforturile 
de menținere a păcii în lume“ 
etc.
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