
ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Anul XLV Nr. 10 316 Prima ediția Mărfi 21 octombrie 1975 6 PAGINI - 30 BANI

In lumina sarcinilor și indicațiilor cuprinse in hotăririle Comitetului

Politic Executiv, in cuvmturea tovarășului Nicolae Ceaușescu

SE ACȚIONEAZĂ gospodărește, 
DECIS Șl ENERGIC 

pentru înfăptuirea programului de măsuri privind îmbunătățirea 
producției și desfacerii mărfurilor de larg consum

Cuvîntarea rostită de tovarășul Nicolae Ceaușescu în încheierea 
recentei consfătuiri de lucru de la Comitetul Central — completînd și 
dezvoltînd măsurile stabilite de Comitetul Politic Executiv, concluziile 
cristalizate în urma vizitei secretarului general în mari piețe șl maga
zine din Capitală — a dat o orientare de amplă perspectivă tuturor 
organelor de partid și de stat în vederea unei serioase îmbunătățiri 
a activității în domeniul comerțului și aprovizionării populației cu bunuri 
alimentare și industriale de larg consum. Toate aceste indicații, obser
vațiile critice, măsurile preconizate întruchipează un program concret de 
acțiune pentru toți cei ce lucrează în aceste domenii de activitate — 
chemați să înlăture deficiențele manifestate, să asigure o radicală îm
bunătățire în livrarea, circulația și desfacerea mărfurilor către populație.

Acest program de măsuri trebuie tradus în viață în mod integral, 
cu fermitate și perseverență, cu responsabilitate și spirit gospodăresc. 
Așa cum a "subliniat tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU la consfătuirea de 
lucru de la Comitetul Central: „PROBLEMELE PRIVIND BUNA SERVIRE 
A POPULAȚIEI SĂ FIE URMĂRITE, PE BAZA PROGRAMULUI STABILIT, 
LUNAR, AȘA CUM URMĂRIM ÎNTREAGA ACTIVITATE ECONOMICĂ. SA 
ÎNȚELEGEM CĂ SI ACEASTA ESTE O PARTE A PLANULUI DE DEZ
VOLTARE ECONOMICO-SOCIALA A ȚĂRII. DEPINDE DE MUNCA FIE
CĂREI ORGANIZAȚII DE PARTID, A FIECĂRUI MINISTER, A FIECĂRUI 
CETĂȚEAN SOLUȚIONAREA ÎNTR-0 FORMĂ SUPERIOARA A PROBLE

MELOR APROVIZIONĂRII, RIDICĂRII NIVELULUI DE TRAI MATERIAL 
Șl SPIRITUAL AL ÎNTREGULUI POPOR. în lumina acestor indicații, or
ganele de partid și de stat trebuie să acționeze hotărît atît pentru 
realizarea unor îmbunătățiri imediate, cit și pentru aplicarea unor mă
suri de perspectivă, menite să asigure o creștere sistematică a nivelului 
aprovizionării tuturor oamenilor muncii de la orașe și sate.

După cum se poate constata în piețe și magazine, unele din măsu
rile stabilite de partid au și început să dea rezultate pozitive — spre 
satisfacția populației, așa cum reiese și din declarațiile făcute ieri de 
cetățeni reporterilor „Scînteii".

în legătură cu măsurile ce se întreprind pentru îndeplinirea sarci
nilor stabilite de conducerea partidului, am adresat unor activiști din 
Capitală și din țară cu răspunderi în sfera comerțului și aprovizionării 
întrebările:

1. Care este în prezent situația desfacerii de mărfuri că
tre populație în sectorul dv. de activitate ?

2. Ce măsuri imediate ați întreprins și cu ce rezultate 
s-au soldat ?

3. Potrivit orientărilor conducerii partidului, ce măsuri 
cu caracter de perspectivă sînt în pregătire ?

PRIMIRI LA TOVARĂȘUL
NICOLAE CEAUȘESCU

Primul ministru al 
Republicii Capului Verde, Pedro Pires

Printr-o organizare mai bună, 
se va asigura ritmicitatea livrărilorFondul de marfă prevăzut în programul de aprovizionare a populației pentru trimestrul IV 1975 și semestrul I 1976, aprobat în recenta ședință a Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., asigură o aprovizionare corespunzătoare in raport cu necesitățile de consum. .Si în cazul produselor ce se realizează de către întreprinderile și centralele Departamentului industriei alimentare sint prevăzute creșteri substanțiale pentru această perioadă. Producția curentă și stocurile de produse alimentare existente vor asigura realizarea integrală a nivelurilor prevăzute. In lumina cuvîntării secretarului general al partidului la consfătuirea de lucru de la C.C. al P.C.R.. în care s-a pus un puternic accent pe problema bunei organizări, avem Îndatorirea de a asigura realizarea unei livrări ritmice a produselor, în concordantă strictă cu graficele stabilite pentru fiecare Județ ți localitate in parte, de a acționa cu fermitate pentru prevenirea oricăror dereglări care ar putea duce la goluri în continuitatea aprovizionării.Imediat după ședința Comitetului Politic Executiv, departamentul nostru si centralele de producție au trecut la reanalizarea graficelor de livrare pentru realizarea noilor niveluri stabilite. In acest scop s-a acționat operativ. împreună cu Ministerul Comerțului Interior, pentru repartizarea

judicioasă ne teritoriu a fondului de marfă, pentru întărirea conlucrării și a disciplinei în realizarea contractelor economice si. respectiv, in relațiile dintre unitățile furnizoare (ale industriei alimentare) și cele de desfacere (ale comerțului). De asemenea. se urmăresc zilnic livrările către unitățile comerțului la principalele produse de consum, cum sînt carnea și laptele.Totodată, s-a acționat pentru extinderea gamei sortimentale si îmbunătățirea calității si prezentării produselor, fiind în Curs definitivarea, în următoarele zile, a unor programa speciale în sectoarele morărit-panifi- catie si produse făinoase, carne, lapte. conserve de peste, produse zaharoase etc. Deoarece s-au manifestat deficiențe in ce privește desfacerea cărnii de porc în Capitală, s-au stabilit — Împreună cu conducerile principalelor complexe de creștere a porcilor din județele Ilfov. Ialomița si Teleorman — grafice zilnice de livrare a porcilor către abatorul din București, in cantităti care să asigure nivelul prevăzut pentru carne, cit si necesarul pentru preparatele din carne intr-o gamă diversificată.S-au luat, de asemenea, măsuri de dirijare operativă, din stocurile existente si din producția fabricilor, către unitățile comerțului a cantităților prevăzute de zahăr si ulei.In continuare, avem în vedere st

alte măsuri. Se va stabili, pentru u- nitâtiie producătoare, numărul minimal de sortimente ce trebuie realizat în cadrul diversificării producției la nrcnarate de carne, conserve de peste. produse zaharoase etc. Totodată, se va acționa împreună cu organele comerțului pentru îmbunătățirea programului de distribuire a produselor de consum alimentar curent — carne, lapte si produse derivate — astfel incit unitățile comerciale să dispună de fondul de marfă necesar la primele ore ale dimineții. Ca măsură de perspectivă este de menționat si

elaborarea — în cșdrul Ministerului Agriculturii — a unor programe care să asigure dezvoltarea creșterii si în- grăsării porcilor in complexe, generalizarea îngrăsătoriilor de bovine de tiu „baby-beaf". dezvoltarea fermelor de vaci centru lapte în jurul orașelor. măsuri care vor contribui la creșterea bazei de materii prime pentru industria alimentară.
Vintilă ROTARU 
secretar general 
in Departamentul industriei 
alimentare

Esențialul: o valorificare efectivă 
a posibilităților localePutem aprecia că in județ desfacerile de mărfuri către populația s-au îmbunătățit simțitor în ultimele zile. Un exemplu din multe altele : la complexul comercial „Orizont" din Bacău s-a livrat in ziua de duminică, 19 octombrie, comparativ cu duminica precedentă, cu peste 200 kg mai mult lapte și produse lactate proaspete — adică un spor do circa 22 la sută, cu 90 kg mai multe preparate din carne — adică un spor de 20 la sută, cu peste 50 la sută mai multe produse zaharoase (inclusiv ca sortiment), cu 1 300 kg mai mult pește etc.Asemenea creșteri — Înregistrate, practic, la toate produsele alimentare «i nealimentare — sint rezultatul tre-

cerii imediate la aplicarea măsurilor stabilite dcț conducerea de partid. De un mare sprijin ne-a fost, pe această linie, acordarea unor repartiții suplimentare. Dar, firește, așa cum reiese puternic și din cuvîntarea tovarășului Nicolae Ceaușescu. nu livrările de la centru constituie calea îmbunătățirii aprovizionării : nouă, organelor locale, ne revine sarcina de a asigura — prin mobilizarea tuturor colectivelor de muncă din întreprinderile și de pe ogoarele județului — producerea mărfurilor care să acopere suplimentările prevăzute, de a gospodări judicios fondul de marfă disponibil — distribuindu-1 rational si
(Continuare tn pag. a II-a)

/ Pină la Piatra Neamț am văzut-o din tren, către sfirșitul verii ce trecu, intr-o zi la amiază, sub stă- pînirea gîndului de întoarcere în istorie și de intrare în ceea ce istoria va înfățișa sub numele Moldovei către sfirșitul acestui secol și mileniu. Cum treceam atunci Milcovul cu grăbire, mi-a venit în minte o stare asemănătoare, la intrarea în valea Șiretului, cu intrarea în tara Transilvaniei. pe valea Oltului, către șesul Sibiului, unde aveam să întilnesc. în venirea lor de către Făgăraș, oștile lui Mihai. Aici, bănuiam. peste coline. încolo, trecerea lui Ștefan, si gin- dul ducea în sus. la Bucovina. în culorile cerului și pămintuiui. să rămînă ziduri de mînăstire. Dar aceasta este o altă poveste, care te-ar însoți și în cel mai îndepărtat ungher al țării. Ceea ce te întîmpină la fiecare pas în drumurile Moldovei este înfățișarea timpului acesta al energiei și al muncii, al gîndirii și al organizării sociale care-ți structurează și propria ta ființă. Tirgurile încărcate de verdeață și sfîrșite în ogoare și pășuni, toate, fără excepție, te întîmpină cu impresionante profiluri ci- .tadine. cu centre modernizate, cu așezări culturale și cu impresionante platforme industriale.Așa arată Buzăul si Rim- nicu-Sărat si Focșanii, asa \ te intimpină. la îmbrățișa

rea Trotușului. valea lui cu ademenirile bine cunoscute. si asa intri ne valea Bistriței, si ea simbol al
miei si a firelor de la Roz- nov si Săvlneștl. Trec prin, aceste așezări moldovene stîmite din amorțire si in-

iubi — într-o istorie ce se face fără oprire, cînd omul poate stăpîni cîrma vremii si cînd oftatul tării se aude
FRUMUSEȚI MOLDOVENI
de viața, de vorbă și de suflet

Reportaj de Ion HOREA

treptelor socialismului. PÎnă ajungi în Piatra, orașul mai frumos de la o zi la alta, după ce ai lăsat, cu gindul întoarcerii, platforma chi-
certitudini. din mentalități patriarhale si negustorești, trec voievozi tineri — numai să-i știi vedea, să-i știi recunoaște si să-i știi

stins, undeva In scriptura cronicarului.Să faci călătoria aceasta la sfirșitul verii, cind floa- rea-soarelui este oămintie

și norumburile sînt aurii sl mai cu seamă viile prind culoarea mierii și nu te iartă pină ce nu Ie însoțești cu sufletul si cu ochii pină sub munții Vrancei, peste colinele Odobestilor. ca să înțelegi cum lucrează din adine, sub învățătura ploii si soarelui, pămîntul în laboratoarele lui ascunse. Nu-ti ajunge inima de cită bunătate si frumusețe se arată sub ceata ușoară, si parcă-1 vezi, de după așezarea primăverii, pe ei. oamenii satelor, de-a lungul rindurilor. printre a- raci. dezgropînd. runînd. stropind, prăsind, tinînd in palmele lor acest pămint. ca să se aleagă dulceața strugurelui si amurgul încins al vinului. Iubirea a- ceasta si aceste mirări nu sînt o întimplare. Ele se repetă în căutarea tării din neodihnă. ele au umplut amforele Dobrogei cu meditații către zeităti năgine, au trecut Oltul, haiduceste. cu dealurile Drăgăsanilor. au sfințit cu soarele peste Apusenii de sub vita Ciumbrudului... Si gîn- dul trece din podgorie în podgorie, prin țara lui Deceneu vrăjmașul, si aici, pe unde umbra lui Dabija mă însoțește în sus, către înșelătoarea de demult putere a Cotnarului. Aceasta este Tara de Jos. chiar aici, unde zidul Șiretului cu păduri de acăți și sate trecute pe văi lutoase dincolo,
(Continuare în pag. a II-a)

Președintele Republicii Socialist» România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a primit. în ziua de 20 octombrie, pe primul ministru al Republicii Capului Verde. Pedro Pires.La întrevedere a participat tovarășul Manea Mănescu, prim-ministru al guvernului.Oaspetele a transmis tovarășului Nicolae Ceaușescu, din partea președintelui republicii și secretar general al Partidului African al Independenței din Guineea-Bissau și Insulele Capului Verde (P.A.I.G.C.), tovarășul Aristides Pereira, un cald mesaj de prietenie, iar poporului român urări de fericire și prosperitate. Primul ministru Pedro Pires a exprimat — și cu acest prilej — profunda recunoștință pentru ajutorul frățesc și multilateral pe care Partidul Comunist Român și secretarul său general, guvernul și poporul român l-au acordat luptei duse de poporul Insulelor Capului Verde, sub conducerea P.A.I.G.C., pentru scuturarea jugului colonial și dobîndirea independenței naționale.Mulțumind, tovarășul Nicolae Ceaușescu a rugat pe oaspete să transmită un cordial salut prietenesc tovarășului Aristides Pereira. împreună cu urări de succes guvernului și poporului Republicii Capului Verde in înfăptuirea obiectivelor propuse pe calea dezvoltării economice și sociale.în spiritul solidarității militante cu poporul Republicii Capului Verde, cu toate popoarele care luptă pentru lichidarea dominației colonialiste, pentru afirmarea deplină a drepturilor lor la o viață liberă și demnă, tovarășul Nicolae Ceaușescu a salutat' călduros vizita primului ministru Pedro Pires în România.în cadrul schimbului de păreri, care a avut loc apoi, privind dezvoltarea colaborării dintre cele două țări și popoare, s-a apreciat că întilnirile și convorbirile dintre secretarul general al Partidului Comunist Român și conducerea Partidului African al Independenței din Guineea-Bissau și Insulele Capului Verde au marcat un moment de seamă în promovarea pe o treaptă superioară a acestor relații de conlucrare.în timpul convorbirii s-a subliniat că interesele păcii și securității popoarelor reclamă acțiuni energice

pentru lichidarea subdezvoltării — una din problemele fundamentale ala lumii contemporane — pentru eliminarea definitivă a vechii politici imperialiste de dominație și dictat, da forță și inechitate, pentru asigurarea respectării dreptului fiecărei națiuni de a decide singură asupra destinelor sale, asupra bogățiilor naționale și căilor dezvoltării proprii, fără nici un amestec din afară, pentru democratizarea raporturilor internaționale, care să stimuleze progresul tuturor țărilor, pentru instaurarea unei noi ordini politice și economice internaționale. în acest context s-a relevat că soluționarea problemelor majore ce confruntă omenirea impune participarea la viața internațională, pe bază de egalitate, a tuturor statelor și, in primul rind, a țărilor mici, mijlocii, a țărilor în curs de dezvoltare, a statelor nealiniate.Președintele Nicolae Ceaușescu Și primul ministru Pedro Pires au reafirmat hotărîrea celor două țări, partide și popoare de a dezvolta și în viitor relațiile de colaborare, de solidaritate militantă cu tinerele state independente, cu mișcările de eliberare națională, cu toate forțele revoluționare. progresiste, democratice, antiimperialiste din Africa si de pe celelalte continente. în lupta împotriva 'imperialismului, colonialismului și neocolonialismului. pentru triumful idealurilor de libertate și progres, de pace și prietenie între popoare.După convorbire, tovarășul Nicolae Ceaușescu a reținut la dejun pe primul ministru al Republicii Capului Verde.Au participat tovarășii Manea Mănescu. Ștefan Voitec, Cornel Burtică, Ion Pățan, Ilie Verdeț, Angelo Micu- lescu. viceprim-ministru al guvernului, George Macovescu. ministrul a- facerilor externe, general-colonel Ion Coman. prim-adjunct al ministrului apărării naționale și șef al Marelui Stat Major, Cornel Pacoste, adjunct al ministrului afacerilor externe, Ion Stanciu. adjunct al ministrului agriculturii și industriei alimentare. Marin Trăistaru. adjunct al ministrului comerțului exterior și cooperării economice internaționale.Au luat parte Luis Fonseca, membru al Comitetului Național, respon

sabilul Direcției regionale da partid St. Vicente, Leonillo Monteiro, directorul național al industriei, energiei și resurselor naturale, Manuel Duarte, consilier juridic la președinția republicii, Amilcar Baptista, comandantul regiunii a doua militare, Carlos Pires Pereira, funcționar în Ministerul Agriculturii.în timpul dejunului, tovarășul Nicolae Ceaușescu și primul ministru Pedro Pires au rostit scurte toasturi.în toastul său, tovarășul J^j£Qj(|g 
Ceaușescu a spus‘:Aș dori să exprim încă o dată bucuria mea pentru vizita care o fac in România tovarășul Pedro Pircs, prim- ministru al Republicii Capului Verde, și ceilalți tovarăși care il însoțesc.Sper că această vizită, convorbirile, înțelegerile la care s-a ajuns vor a- sigura o conlucrare bună intre țările noastre.Doresc să ridic acest pahar pentni colaborarea dintre tarile noastre. în sănătatea tovarășului prim-ministru. in sănătatea secretarului general al P.A.I.G.C. și președinte al statului, tovarășul Aristides Pereira.în numele delegației noastre — a spus primul ministru Pg(jfO Pj|*gS  — doresc, în primul rînd, să exprim marca noastră satisfacție pentru această vizită în Republica Socialistă România și, in special pentru faptul de a fi fost primiți personal de către tovarășul președinte al României. tovarășul Nicolae Ceaușescu. Vrem să vă spunem, tovarășe președinte. că ne simțim foarte onorați de acest fapt, că am avut convorbiri cu privire Ia o serie de probleme de interes comun.Pcrmiteti-mi să ridic paharul tn sănătatea tovarășului președinte al Republicii Socialiste România, pentru prietenia dintre popoarele noastre. pentru solidaritatea dintre partidele noastre.întrevederea și dejunul s-au desfășurat într-o atmosferă de caldă prietenie. de stimă. înțelegere și respect reciproc, ce caracterizează relațiile dintre țările, partidele și popoarele noastre.

Directorul general al F. M. I.Tovarășul Nicolae Ceaușescu, președintele Republicii Socialiste România, a primit, la 20 octombrie, pe dr. Hendrick Johannes Wltteveen. directorul general al Fondului Monetar Internațional (F.M.I.), care, la invitația Ministerului Finanțelor, a efectuat o vizită în țara noastră.La primire au participat tovarășii Ion Pățan, viceprim-ministru al gu-

vernului, ministrul comerțului exterior și cooperării economice internaționale, Florea Dumitrescu, ministrul finanțelor.Au fost de față P. Lieftinck, director executiv, și L. A. Whittome, director la Fondul Monetar Internațional.In cursul convorbirii care a avut loc cu acest prilej au fost evidenția-

te rezultatele obținute In colaborarea dintre România și Fondul Monetar Internațional. De asemenea, a fost efectuat un schimb de păreri în probleme privind perfecționarea sistemului monetar internațional, In contextul promovării unei noi ordini economice și. politice.Primirea a decurs într-o ambianță de cordialitate.
Președintela Republicii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu, a primit, luni dimineața, pe Nahum Gold-

Președintele C. M. E.mann, președintele Congresului Mondial Evreiesc, aflat într-o vizită particulară in țara noastră. La întrevedere a participat Armand Kaplan, director al Departamentului relațiilor internaționale al Congresului Mondial Evreiesc.
Președintele firmei „RollsPreședintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a primit, luni după- amiază, pe Sir Kennett Keith, președintele firmei britanice „Rolls Royce", care se află în țara noastră.La primire au participat tovarășii Gheorghe Oprea, viceprim-ministru

al guvernului, loan Avram, ministrul industriei construcțiilor de mașini. Vasile Pungan, consilier al președintelui republicii.A fost de față Sir Stanley G. Hooker, director tehnic la firma britanică.Președintele Nicolae Ceaușescu a

Royce"avut o convorbire cordială cu oaspetele, în cadrul căreia au fost discutate probleme privind dezvoltarea colaborării și cooperării dintre industria românească și firma „Rolls Royce", în domeniul construcțiilor aeronautice și în alte ramuri constructoare de mașini.
Combinatul chimic din Tîrnăveni 

și-a îndeplinit prevederile cincinaluluiIntr-o telegramă adresată Comitetului Central al Partidului Comunist Român, tovarășului NicolaeCeaușescu, colectivul de muncă al Combinatului chimic din Tirnăveni raportează că la data de 18 octombrie a îndeplinit prevederile actualului plan cincinal la producția globală indus

trială. Traducînd în viață indicațiile primite cu ocazia vizitei de lucru pe care ați întreprins-o în combinat după inundația din luna 'iulie a acestui an — se scrie in telegramă — muncitorii, inginerii. maiștrii și tehnicienii, în frunte cu comuniștii, au mobilizat întregul lor potențial pentru recupera

rea pierderilor suferite, pentru a-și respecta angajamentul luat in fața dumneavoastră de a realiza cincinalul înainte de termen. Pină la sfirșitul a- nului, colectivul combinatului va realiza peste prevederile planului cincinal o producție suplimentară in valoare de 310 milioane lei.
PE ȘANTIERULConstructorii din brigada complexă condusă de comunistul Ion Diț.escu, de pe șantierul termocentralei Tur- ceni-Gorj au atins, luni dimineața, înălțimea de 100 m la imensul turn de răcire, dimensionat pentru o capacitate de 42 000

TERMOCENTRALEImc apă. care va asigura necesarul primului turbogenerator de ’ 330 MW. Potrivit angajamentului ce si l-a a- sumat în întrecere acest colectiv, betona- rea turnului va fi finalizată Ia sfirșitul primei decade a lunii viitoare, cu un însem-

TURCENI-GORJnat avans față de prevederile din grafice. Pe același șantier, constructorii pregătesc începerea operației de glisare la cel dinții cos de fum. a cărui înălțime urmează să a- tingă 280 m. (Agerpres)

DE TREI ORI
CÎT ANGAJAMENTUL 

ANUALMinerii Exploatării carboni- fero Lcurda — bazinul Motru — au extras în plus, de la începutul anului, aproape 90 000 tone cărbune. Colectivul respectiv și-a depășit astfel de peste trei ori angajamentul asumat în întrecerea socialistă pe întregul an. Succesul constituie rezultatul generalizării, la nivelul formațiilor din galerii și abataje, a sistemului de lucru cu plata în acord global, a sporirii cu 6—12 la sută a randamentului pe post și a unei însemnate creșteri a gradului de mecanizare a lucrărilor. Un important succes au înregistrat și minerii de Ia Ploștina, colectiv care a reușit să recupereze integral rămînerile în urmă din primele luni ale anului și să extragă peste plan 3 000 tone lignit. (Agerpres).
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FAPTUL
DIVERS
Pasiune cu...

SE ACȚIONEAZĂ GOSPODĂREȘTE, DECIS ȘI ENERGIC 
pentru înfăptuirea programului de măsuri privind îmbunătățirea producției 

și desfacerii mărfurilor de larg consum
fier vechi

Grămezi de fier vechi zăceau 
earn de multișor neridicate din 
curtea întreprinderii de ambala
je metalice din Tecuci. Intr-o 
bună zi, cițiva muncitori, intre 
care Mircea Clmpeanu, M. Du
mitru și Teodor Toma, au luat 
cite o bucată de tablă la sub
suoară, s-au dus la locurile lor 
de muncă ji au început să meș
terească din fierul vechi, frumu
seți noi. $i astfel, cei de la întreprinderea de ambalaje au în
ceput să se... ambaleze intr-o 
nouă preocupare : metaloplastia. 
De aici și pină la pasiune n-a 
mai fost decit un pas, la capătul 
căruia au început să-și 
fiecare roadele iscusinței și fan
teziei : bibelouri, vaze, 
lampadare, rame pentru tablouri, 
suporturi pentru flori... Au des
chis mai întii o expoziție în ca
drul întreprinderii, apoi una cu 
vinzare in Tecuci. Intre timp au 
mai creat un set de noi frumu
seți, dar care nu pot fi încă ex
puse, pentru că cei care fixează 
prețurile nu și-au fixat încă și 
un termen de răspuns. Poate că 
acum se vor „ambala" și ei mai 
repede.

etaleze

veioze,

Pe Calea
Rahoveiîn ultima ediție a Buletinului rutier din ziarul nostru se atrăgea atenția asupra urmărilor grave ale nerespectării regulilor de circulație în zona trecerilor marcate pentru pietoni. Iată o nouă dovadă — dacă mai era nevoie — a acestei nesăbuințe, petrecută pe Calea Rahovei din București. La ghidonul motocicletei personale 46—B—5743, Sîr- bu Nicolae circula cu viteză excesivă. Din această cauză, ne- acordînd prioritate la trecerea marcată pentru pietoni din stația I.T.B. Pecineaga, S.N. a rănit ușor o femeie, s-a dezechilibrat, a tamponat motocicleta de un tramvai de pe linia 2, care se afla oprit în stație, apoi a tamponat-o și de camionul 22—B— 6663, care circula regulamentar din sens opus. Urmarea : S.N. și-a pierdut viața, iar cele două persoane transportate cu motocicleta au fost accidentate. Din nou, un claxon de alarmă pe a- dresa vitezomanilor.
De-a „baba 
oarba“

(Urmare din pag. I)ritmic. în funcție de cerințele reale de consum ale populației.în acest sens, in primul rind ne-am revăzut posibilitățile proprii de producție, trecind la depistarea și valorificarea de noi resurse locale. Astfel, organizind mai bine munca la recoltat, în grădinile de legume și în livezile de fructe, în chiar aceste zile am reușit să dublăm preluările de pe cîmp, ceea ce ne-a permis nu numai mărirea ofertei din magazine, dar și constituirea — In avans — a întregii rezerve de cartofi, ceapă și mere pentru însilozările de iarnă.De asemenea, am mărit oferta de produse prin : reluarea producției de paste de tomate (din suc de roșii); realizarea de preparate semicongelate din legume cu carne (aceste produse vor fi realizate în scurt timp de I.L.F.-ul județean — acum lucrin- du-se deja la pregătirea secției de fabricație) ; trecerea la producerea pe plan local a marmeladei și mărirea producției de compoturi, gemuri și dulcețuri ; realizarea unor cantități sporite de semiconserve de legume (am început vînzarea primelor cantități de murături produse anterior — oferta magazinelor fiind dublă față de anul trecut) ; valorificarea la fondul Dietei a primelor produse de seră din acest sezon etc.în sectorul nealimentar, unde e- xistă totuși mărfuri destul de multe în magazine, dar lipsesc încă o serie de produse mult solicitate de cumpărători. direcția comercială jude
Planuri de măsuri

pentru diversificarea și creșterea 
calității produselor industriei ușoareîn contextul aprovizionării de sezon, așa cum arăta secretarul general al partidului în cuvintarea rostită la recenta consfătuire de lucru de la C.C. al P.C.R., întreprinderilor industriei ușoare le revin sarcini importante în ce privește îmbogățirea ofertei magazinelor eu mărfuri variate și de bună calitate. Pentru traducerea în viață in cel mai scurt timp a acestor sarcini s-ău întreprins o serie de acțiuni menite să asigure cantități sporite de mărfuri noi în magazine, să scurteze drumul produselor de la fabrică la cetățean.Aș menționa, mai întîi, faptul că, in acest trimestru, piața primește cu 30 la sută mai multe mărfuri decit în perioada corespunzătoare a anu

țeană a alcătuit în aceste zile o listă a respectivelor produse șl va analiza imediat posibilitățile de realizare a lor ne plan local. în unitățile băcăuane ale cooperației si ale industriei locale. Pentru acele produse, la care aveam deia contracte cu furnizorii — din iudet sau din afara județului — am trimis delegați la unitățile productive în vederea impulsionării livrărilor si recuperării restantelor.Trebuie să arătăm insă, autocritic vorbind, că. preocupați în aceste zile mai mult de problemele fondului de marfă, n-am dat suficientă atentie aspectelor organizatorice — deși a- cestea sint atît de importante, poate chiar decisive. Astfel, în legătură cu deficientele constatate, precizez că avem în vedere următoarele soluții : la carne se va urmări repartizarea fondului de marfă — cantitativ și pe sortimente — printr-un dispecerat al întreprinderii comerciale de profil ; la preoaratele din carne vom trece la aprovizionarea unităților și pe timpul nopții, la introducerea containerizării produselor și, totodată, vom cere întreprinderii din localitate o diversificare substanțială a sortimentelor ; în sectorul de panificație vom trece la aprovizionarea unităților cu specialități în timpul nopții, după sistemul aplicat în prezent la pîine ; în preajma fabricilor vom organiza puncte mobile de desfacere a produselor de sezon etc.
Vasile ARDELEANU 
vicepreședintele Consiliului 
popular județean Bacâu

lui trecut. Sporuri însemnate vor marca acele categorii de produse de sezon mult solicitate de publicul cumpărător. Se vor livra pieței cu 70 la sută mai multe cizme pentru femei, cu 15 la sută mai multe cizmulițe pentru copii ; la lenjeria scămoșată, atît de căutată iarna, cantitățile vor crește cu 15—20 la sută ; la paltoane, tricotaje ș.a.. procentele marchează creșteri cantitative importante.Pentru ca aceste mărfuri să ajungă pină la 1 noiembrie în magazine, în momentul de față în fiecare întreprindere de industrie ușoară se află un delegat al ministerului sau al centralei, a cărui misiune este tocmai aceea de a stimula și urmări livrările către comerț, astfel ca mărfurile să 

ajungă pe drumul cel mai scurt la cumpărător, fără popasuri lungi prin depozite. Sint condiții, și le vom folosi din plin, pentru ca transportul mărfurilor, al confecțiilor îndeosebi, să se facă cu mijloace speciale, astfel ca aspectul lor să nu sufere, să se înfățișeze cumpărătorilor așa cum au ieșit din fabrică. De asemenea. în strînsă colaborare cu reprezentanții comerțului, delegații noștri iau măsuri operative pentru redistribuirea mărfurilor, de acolo unde prisosesc spre zonele în care se semnalează lipsa lor. Facem totul pentru ca efortul lucrătorilor din întreprinderi de a produce cantități sporite de . mărfuri
CETĂȚENII APRECIAZA:

Toată lumea a primit cusublinia Aurelsatisfacție —Matei, muncitor la întreprinderea „Aversa" din Capitală, deputat în Consiliul popular al sectorului 3 — măsurile luate de partid și schimbările în bine din piețe și magazine, într-adevăr, s-a putut vedea ce înseamnă măsuri luate operativ, așa cum ceruse secretarul general al partidului. în unitățile comerciale se găsesc în prezent mărfuri suficiente și produse agrb-alimen- tare de bună calitate. Se observă o mai bună prezentare a lor, o creștere calitativă a servirii. Desigur, totul este ca lucrurile să meargă în continuare nu numai tot așa, ci mereu mai bine. De aceea, consider necesare exercitarea sistematică a unui control exigent în rețeaua comercială, urmărirea concretă a felului cum se duc. la îndeplinire și se respectă măsurile adoptate de conducerea partidului. Si aceasta nu ca ,,o campanie", ci permanent. Ca deputat, mi-am întocmit un program concret de vizitare a unităților din circumscripția de care răspund pentru a vedea zi de zi cum se desfășoară aprovizionarea și servirea cetățenilor.
Aprovizionarea e mai 

bună, serviciul mai atent — constata Sanda Pavel, muncitoare la întreprinderea textilă Slatina. în ultimele zile, spre satisfacția mea ca și a atîtor altor gospodine slătinene, am văzut că aprovizionarea s-a îmbunătățit simțitor. Duminică dimineața, de exemplu, cînd am fost in piață, am putut să-mi cumpăr, fără să-mi pierd timpul la cozi, tot ce am avut nevoie : legume, fructe, carne, ouă. în afară de buna apro-, 

să se reflecte în magazine, iar cumpărătorii să aibă de unde alege.Privind lucrurile în perspectivă, urmărim să asigurăm ca deficiențele să nu se mai repete in sezonul următor, iar mărfurile să se afle la înde- mîna publicului la timpul potrivit. Se. stabilesc în acest sens măsuri ca pină la 1 mai să fie livrate majoritatea cantităților de mărfuri destinate sezonului cald, fără întîrzieri sau nerespectări de contracte, asa cum s-a mai întîmplat. Paralel, se va urmări realizarea efectivă si integrală a planurilor elaborate de centralele noastre în scopul diversificării si al ridicării nivelului calitativ al produselor industriei ușoare. Este o reali
vizionare, m-am bucurat să remarc și o mai atentă și civilizată servire din partea vînzătorilor. Mi-aș dori ca acest fapt să devină o permanentă. Așa cum noi ne facem datoria in fabrică, dind produse mai multe și de mai bună calitate, tot așa este de dorit și normal ca și cei ce se ocupă de bunul mers al comerțului, de aprovizionarea magazinelor și piețelor să-și facă din plin datoria.

S-a văzut încă o dată gri
ja pentru om - ne sPunea Va' sile Brătan, șef de tren, din Brăila s Am citit cu mare atenție cuvintarea tovarășului Nicolae Ceaușescu. încă o dată, secretarul general al partidului nostru arată tuturor cum trebuie să fie mergu aproape de cerințele și nevoile oamenilor muncii, să cunoască îndeaproape condițiile lor de viață. Personal, aș spune că Brăila este un oraș bine aprovizionat, iar in ultimele zile — chiar foarte bine. Mai sint insă și unele deficiențe. Mă refer in special la programul de .lucru al magazinelor și la aprovizionarea cu marfă pe tot parcursul zilei. Sint cazuri în care, dacă nu te afli de fată cînd se aduce o anumită marfă, riști ca mai tîrziu să nu o găsești. Ar fi bine dacă ar exista mai multe magazine cu program permanent, iar unele dintre ele pină la ore mai tîrzii din seară.

Și cetățenii să fie buniFloriangospodari — subIiniaBărbuceanu — șeful unității cu autoservire ..Bitolia" din Capitală. Poftiți și vizitați magazinul nostru. Avem cantități suficiente de zahăr și ulei. Primim acum zilnic o cantitate dublă de unt. Am primit în

tate faptul că industria ușoară dispune de condiții materiale și umane capabile să asigure o serioasă îmbunătățire a aprovizionării populației cu textile si încălțăminte, precum si cu o gamă bogată de articole de uz casnic. întărind spiritul de răspundere al tuturor celor ce lucrează în acest domeniu — cerință puternic subliniată in cuvintarea tovarășului Nicolae Ceaușescu — măsurile luate pină acum, precum și altele aflate în curs de elaborare, vor materializa aceste posibilități.
Ion FARCAȘ
director al Direcției desfacerii 
din Ministerul Industriei Ușoare

v

semnate cantități de gem de caise, zmeură, siropuri, . pastă de tomate. S-au îmbunătățit Și celelalte grafice de livrare, la carne preambalată, la brînză de vaci, smintînă. Aprovizionarea se face acum In zori, așa încit gospodinele găsesc produsele cînd au nevoie de ele. șl nu abia pe la orele 14—15.Ceea ce Înainte nu s-a putut, deși o ceream deseori, a devenit acum activitate normală, și e foarte bine. Ne vizitează reprezentanți ai organelor de partid, al inspecției comerciale, ai conducerilor primăriei de sector și ai Capitalei. Măsurile luate au creat un climat de încredere în rețeaua comercială. Noi înșine am devenit conștienți că în comerț e posibil și un alt stil de muncă bazat pe promptitudine, care să ducă la satisfacerea cerințelor cetățenilor.Dar aș adăuga, Ia creșterea spiritului gospodăresc în rețeaua oomer- cială trebuie să răspundă și cetățenii, ca buni gospodari. Asta înseamnă să se pună capăt năravurilor a- celora care înțeleg să dea iama prin rafturi de parcă ar aduna provizii să străbată Sahara sau Polul Nord. Fiecare să cumpere cit îi trebuie și va găsi ori de cîte ori îi trebuie.
E bine, dar se poate și 

mai bine — aprecia gospodina Elena Stănică din București : Există acum suficiente legume si Droduse alimentare, chiar și din cele care cu cîteva zile in urmă se găseau în cantități mici. Constatăm deci cu satisfacție că măsurile stabilite de conducerea partidului privind îmbunătățirea aprovizionării populației sînt înfăptuite cu operativitate. Iar rezultatele se si văd. Nu pot. totuși, să nu mă refer si la unele defecțiuni care persistă. Bunăoară, aproviziona

rea masazinelor și a chioșcurilor din Piața Amzei se face la orele de vîrf ale vînzării. din care cauză se formează cozi ce-ar putea fi evitate printr-o aprovizionare eșalonată, pe tot parcursul zilei și. în special, la primele ore ale dimineții.
Aș avea de făcut o pro*  

punere — ne declara B°i°s Roza- lia, gospodină din Cluj-Napoca. Respectiv, aș propune ca tăblița „închis pentru preluarea mărfii" să dispară de pe ușile și din inventarul unităților comerciale. Din cuvintarea tovarășului Nicolae Ceaușescu. pe care am citit-o cu deosebită atentie pentru că arată grija pentru nevoile noastre, ale tuturor, am înțeles că aprovizionarea trebuie să se facă Înainte de deschiderea magazinului, chiar în timpul nopții. Or, la noi, la Cluj-Napoca. acum se procedează așa mai mult în cazul unităților ce vînd lapte și carne. Nu s-ar putea și în cazul celorlalte produse'? Dacă este vorba să se facă un comerț mai bun, mai civilizat, atunci acesta să se generalizeze. Fiindcă acum se mai întîmplă ca, în toiul zilei, să vezi cum un magazin încetează vînzarea pe motivul că..; „a venit marfa".
Vom răspunde acestei 

preocupări prin muncă — ne spunea Florica Constantin, tehnician la întreprinderea „Dîmbovița" din Capitală. După ce am citit hotărîrea Comitetului Politic Executiv și am aflat de vizita tovarășului Ceaușescu în piețe, și după ce am citit și cuvintarea, am fost convinsă că lucrurile se vor pune la punct și în acest sector de activitate. Și nu m-am înșelat. Aspectul piețelor s-a schimbat radical. Și mai mult decit atît, se pare că se schimbă și modul de lucru al celor ce lucrează în acest domeniu sau poartă răspunderi pentru mersul lucrurilor. Stăteam azi dimineață de vorbă cu citeva colege de serviciu care locuiesc in Berceni. îmi povesteau că de vineri Încoace, aproape zilnic, tovarășii de Ia primărie trec prin piața din cartierul lor. Și se cunoaște. Nu mai sint cozi, nu-și mai face nimeni nervi, nu se mai pierde timpul colindind de la un magazin la altul. încă o dată am avut prilejul să ne convingem, în modul cel mai direct, de atenția pe care conducerea partidului o acordă problemelor noastre, intervenind cu măsuri concrete și eficiente. De aceea și noi vom răspunde acestei griji prin muncă, prin rezultate cit mai bune în producție.
Din stafia de cale ferată Hal- 

meu (Satu-Mare) pornește măr
farul 47222, in care se află și un 
vagon incărcat pentru Jimbolia. 
Ajungind in gara Satu-Mare, va
gonul cu anvelope intră in com
punerea mărfarului 44622, cu 
care ajunge la stația Oradea-est, 
de unde urma să pornească spre 
Jimbolia. tn chip misterios insă, 
vagonul cu pricina face „stin- 
ga-mprejur“ și se Înapoiază la... 
Satu-Mare. Coincidentă sau nu, 
un alt vagon destinat tot Jimbo- 
liei este dirijat de manevranții 
din gara Satu-Mare (considerîn- 
du-l... gol, deși era incărcat) 
spre intreprinderea „23 August" 
din localitate. Hotărit lucru t 
după atltea manevre neizbutite, 
se impune o schimbare 
macaz.

de

Lănțișorul
cu...
dulci în-nuCel doi au ajuns repede la voială : el (Bazil Rostaș — Vasile, ci Bazil) voia să ajungă mai repede acasă țîn comuna Ia- ra, județul Cluj), iar ea (Eva Toth) voia să cîștige un ban, că tot mergea singură cu mașina pe șosea. Și au pornit la drum. Deși atentă la volan, femeia a observat la un moment dat că pasagerul său îi cam face... „ochi dulci". Dar s-a înșelat. Ochii lui Bazil erau ațintiți nu spre chipul său, ci spre lănți- șoțul de aur de la gît. La ieșirea din satul Surduc, Bazil i-a cerut Evei să oprească, i-a smuls lănțișorul de la gît și a zbughit-o in pădure. Noroc că strigătele păgubașei au ajuns la urechile unor oameni care lucrau pe cîmp. Oamenii au înconjurat pădurea, l-au prins pe Bazil și l-au dus la miliție. La rindul său, miliția l-a dus in fața instanței de judecată, care l-a condamnat la trei ani.

O noutate în cadrul „Tîrgului de toamnă"

UN NOU MAGAZIN SPECIALIZAT ÎN CAPITALĂPentru lărgirea rețelei de unități specializate, organele comerțului de stat din Capitală au amenajat în str. Lipscani 102 magazinul „Telerom" specializat în vînzarea a- paratelor de radio și a televizoarelor, pre

cum și a accesoriilor necesare : stabilizatoare, transformatoare, antene TV, cabluri ș.a. Magazinul dispune de instalațiile necesare pentru probarea și verificarea aparatelor. Cu aceasta ocazie re

amintim condițiile deosebit de avantajoase pentru cumpărarea în rate a televizoarelor : acontul — 15 la sută, restul — in 24 de rate lunare. în fotografie: noul magazin „Telerom".
iași . 200 de apartamente peste plan

Cinci si toti
9 9

cmci...

Colectivul de muncă de la Trustul de construcții de locuințe din Iași, a îndeplinit sarcinile actualului cincinal încă de la 8 mai a.c. Înregistrîndacest succes, constructorii ieșeni s-au angajat ca oină la sfîrșitul a- nului să mai realizeze lucrări în valoare de peste 250 milioane lei. Pină în prezent au reușit să

depășească cu 200 apartamente planul de dare în funcțiune a locuințelor. În stadiu avansat de execuție se află încă aproape 800 de apartamente. Au mai fost date în folosință înainte de termen o creșă și o grădiniță, un cămin pentru nefamilisti. și alte obiective social-culturale. (Ma- nole Corcaci).

Mai mulți cititori ne-au sesizat — ceea ce am constatat de altfel și noi pe te-: ren. cu ocazia unui raid- anchetă efectuat recent in Capitală și la Pitești — că pentru executarea unor lucrări de reparații — mai mari sau mai mici — la locuințele proprietate de stat sau personală, unitățile de prestări-servicii (I.C.R.A.L.- uri și cooperative) îi pun pe clienți pe drumuri in căutarea materialelor necesare. Așa se face că din magazinele de materiale de construcții poți vedea ieșind, de dimineața pină seara, cetățeni cărind saci cu ciment sau ipsos, baloturi de fier-beton, uși, ferestre, căzi și cazane de baie, cherestea, cărămizi, carton asfaltat..., materiale pe care meseriașii le pretind unităților de reparații pentru executarea lucrărilor solicitate. De altfel, formula „Noi asigurăm doar mina de lucru, materialele să le asigure clienții" a devenit cotidiană și generală — observațiile făcute de noi în Capitală și la Pitești fiind la fel de valabile în oricare altă localitate a țării.— Un asemenea mod de servire a publicului nu numai că nu ne face cinste — ne-a declarat Nicolae Ploaie, directorul l.C.R.A.L. Titan — dar el influențează negativ însăși activitatea economică a întreprinderii. Totul pornește însă de la faptul că nu ni se asigură — prin repartiții — toată cantitatea de materiale de care avem nevoie. (Spre exemplu, necesarul întreprinderii noastre la 10 principale materiale de construcții ■ a fost acoperit în acest andoar în proporție de 10pină la maximum 70 lasută). în consecință, sintemnevoiți să procurăm diferența de materiale pe alte căi : fie de . la fa

brici — prin „relații" ex- tracontractuale — fie cum- părindu-le. de la magazin. fie — situația cea mai neplăcută — trimițind pe clienți să și le cumpere singuri (capacitatea noastră de transport fiind limitată), în primele 9 luni ale a- cestui an, de exemplu, am fost nevoiți să cumpărăm

plan mai larg, trebuie reținut și un alt aspect : ne- avînd materialele la în- demînă. lucrătorii întreprinderii sint nevoiți să-și irosească timpul cu procurarea lor sau așteptînd pină le procură clienții, procesul de producție fiind astfel dereglat, iar cetățenii trimiși pe drumuri. Deci se

...Am discutat despre a- ceste aspecte — care au, după cum am mai spus, un caracter general, ne- fiind specifice doar unui l.C.R.A.L. sau unei cooperative — și la Ministerul Comerțului Interior :— în cazul lucrărilor mai pretențioase si mai mari — ne-a declarat Adrian Pa-
„Noi dâm doar mina de lucru. 

Materialele ? Sâ le asigure 
singuri clienții"

Anacronisme în activitatea unităților de reparații 
și întreținere a locuințelor

de Ia .magazine materiale de construcții de peste 350 000 lei, pentru care am cheltuit circa 20 000 lei cu transportul, plus celelalte cheltuieli pentru încărca- re-descărcare, pentru cin- tărire și înregistrare în evidențe etc. Cauza ? în loc să fie trimise de la fabrică direct la noi (pe bază de repartiții), materialele trec întii pe la depozitele comerțului, de aici la magazin și de abia de aici la depozitul nostru. Și, de fiecare dată, trebuie încărcate, descărcate, cîntări- te. transportate, înregistrate : se face, adică, risipă de timp, de muncă, de bani. Judecind lucrurile intr-un

produc o utilizare necorespunzătoare a capacității de muncă, o folosire in- cbmpletă a dotării materiale disponibile. Aș propune de aceea — pentru a preveni toate neajunsurile prezentate, inclusiv pentru descongestionarea rețelei comerciale — repartizarea cu prioritate a materialelor de construcții la unitățile prestatoare (l.C.R.A.L. și cooperative), urmind ca pentru acei cetățeni care doresc să-și facă singuri reparațiile să se vindă în citeva magazine doar o a- numită cantitate de materiale — bine determinată și ca volum, și ca sortiment.

traulea. director In minister — este desigur indicată executarea lor prin unitățile de specialitate, cărora să li se asigure — prin repartiții — materialele de construcții necesare. Avind in vedere însă că există si lucrări ne care cetățenii si le fac singuri., considerăm normal ca pentru asemenea situații comerțul să desfacă prin magazinele sale materialele necesare. Or. actualele cantităti de materiale repartizate comerțului sint destinate — după opinia noastră — tocmai satisfacerii acestor nevoi....Discutînd si cu alti specialiști din comerț si din sectorul de reoaratii-con- structii. am retinut un

acord general asupra principiilor după care să se repartizeze materialele de construcții : în primul rînd, unităților prestatoare. A- tunci însă cînd a venit vorba de a stabili dacă proporțiile în care șe repartizează în prezent aceste materiale sînt cele mai potrivite sau nu (bunăoară, comerțul desface in prezent materiale de construcții de circa 3 000 milioane lei. în timp ce cooperația meșteșugărească — unul din principalii executanti ai lucrărilor de reparații — primește. prin repartiții, materiale de numai 200 milioane lei. adică aproximativ 2/3 din necesar), părerile au fost împărțite. Iată de ce considerăm necesar să se aibă totuși tn vedere o soluție de distribuire mai judicioasă a materialelor de construcții disponibile (atitea cite sînt destinate în prezent fondului pieței, căci sînt suficiente), în sensul asigurării prioritare si intr-o măsură mai mare a necesarului u- nităților prestatoare de servicii, unitățile comerțului oferind. în continuare, la vinzare. materialele necesare pentru cetățenii care-si construiesc cu forte proprii locuințele sau care-si fac singuri lucrările de reparații. O revedere în acest spirit a actualei repartizări a materialelor de construcții ar fi. credem, mai mult decit necesară. în folosul unităților de reparații (I.C.R.A.L.-uri si cooperative). în folosul comerțului si, în primul rind. al cetățenilor. Supunem, de aceea, spre analiză această problemă Consiliului pentru coordonarea si îndrumarea activității de aprovizionare și prestări de servicii către populație.
Mihai IONESCU

în podgorii au intrat culegăto
rii. Oamenii dau zor cu strin- 
gerea recoltei de struguri. Unii 
insă intră in viile altora. Noap
tea. Cinci indivizi — loan 
Stoica, șofer din Cugir, loan 
Cerlea, Ilie Roșu, Simion Chi- 
rilă și Gheorghe Bojin din 
comuna Ighiu, județul Alba, 
s-au furișat în miez de noapte 
în viile unor cetățeni din salul 
Bucerdea Vinoasă. Și unde nu 
s-au apucat să părăduiască stru
gurii, care mai de care să-și 
facă provizia mai mare. Evident, 
nu pentru mincare, ci pentru 
tulburel. Tocmai cînd cei cinci 
se simțeau mai în siguranță, 
le-a „tulburat" liniștea militia. 
I-a cules... unul cite unul. Deși 
fără tulburel, pe toti cinci i-a 
apucat amețeala.

Rubrică redactata de

(Urmare din pag. I)

Petre POPA
cu sprijinul corespondenților
„Scînteii"

mai acoperă o lume a vinului din podgoriile Iașilor și Vasluiului, dinspre Huși, de unde vine cinta- rea de fată coaptă a Zghi- harei.Și cum treci printre bucate și podgorii, te apropii de ei, de cărturarii Moldovei, fără de care aceste păminturi n-ar... fi atita de frumoase, aceia, în al căror grai, fără aceste păminturi, nu s-ar fi ales atita lumină și atita credință în sufletul fără pieire al neamului românesc. încolo către Țara Vrancei, pe valea Sovejei, trebuie să mai întirzie cîntarea lui Russo, mioriticul. în Bacăul violet. numai numele poetului rămas ca o rugăciune in inima orașului, și mai in sus, Mirceștii, cu ecourile de demult, dintr-un veac al revoluției și al Unirii, al Independenței și al iubirii

de pămîntul, de țăranii și de oștirea . țării. Nu-i departe Hanu Ancutei. ca să înceapă de-aici, pină la minăstirea Putnei, cintecul nemărginit al Sadoveanu- lui, și amintirile celui din Humulești, și magia din- totdeauna coborită de pe dealurile Ipoteștilor. Această Moldovă in care intri este casa de totdeauna a sufletului tău. împodobită si stăpinită frumos d? chipurile părinților. La Piatra te oprești în mijlocul tîrgului de odinioară, acum la colțul unor străzi dintre cele două piețe moderne, și intirzii pe o bancă sub nuc, să mai aduni ceva din învățătura profesorului Hogaș, trecut in cărți, pe^foile pădurilor Neamțului....Așa s-a petrecut, cîteva ceasuri, drumul în Moldova. întreg, al tării și al istoriei, al pămîntului si al cărților lui. dus de un fir

nevăzut către locul de unde răsar firele cele a- devărate, cum sint firele ierbii și firele soarelui, cum sînt firele de păr și cele de bumbac, locul cel dinții cu acest atribut despletit, al Sâvineștilor. Tre
le orașului, ieșit de aici mai de aproape, de la fabrica de celuloză, la un ceas liniștit cind nu trăgea vîntul dinspre păduri. Legile chimiei, ca și cele ala comerțului și ale politicii, tin cumpăna lumii, sînt ale

fără învățătură specială, nu are cunoașterea părinților, meșteri atotștiutori în chimia laptelui și a vinului, in tehnica torsului și a țesutului, in lucrarea pămîntului, pe măsura veacurilor și cu hărnicia și rin-
cu vechea deprindere a gindului de plugari, gunoiului și ingunoierii care de cind lumea a ținut puterea acestui pămînt. Acum i se dă ingrășăminte, și acestea sînt chimice, și chimia este o știintă, și această știință

FRUMUSEȚI MOLDOVENE
buie oare să cunoști bine legile chimiei ca să Înțelegi ce se petrece acolo ? Iar aceste legi. în cazul că le-ai stăpini cu de-amănun- tul. s-ar mai cuveni să le explici spre înțelegerea celor care nu le cunosc ? Era un gind și acesta, în aerul Pietrei, dulceag și respingător, care astupa ferestre

hranei de toate zilele șl ale aerului din plămini. le purtăm in singe și ne îmbrăcăm cu formulele lor devenite fibre mătăsoase. Le trăim, aceste legi, vrînd nevrind, cu o știintă socială fără termen de comparație în trecut, urmind cursul evenimentelor chiar dacă fiecare individ in parte,

duiala lăsate din tată In fiu, din familie în familie.Iată, familia mare a tării, acum, cu oamenii ei purtați la învățătură, pri- cepuți în aceste lucrări și în atitea și atitea secrete ale elementelor firii. Vorbim de azot și de amoniac, de potasiu și de mai știu cite, asociindu-le uneori.

o vedem tn saci plini parcă de făină și albind pă- minturile. Iar locurile din tară care dau această făină leagă astăzi o constelație a gîndirii și tehnicii fără de care n-ar fi cu putință întregul organism al economiei socialiste. Așa se nasc și acele fire transparente ale Săvinești-

lor, care vor primi culorile curcubeului, dintr-un proces chimic și un proces social, din trecerea materiei primare în asocierea retortelor și cazanelor, și din trecerea lumii civilizației noastre din străvechi- me, în lumea învățăturii moderne, pe măsura lumii contemporane.t în acest fel se ajunge la Săvinești, in vecinătatea Roznovului, însoțit de muncitorii din satele acestor împrejurimi, în acest fel, flăcăul din Ceahlău-Neamț. Irimie Gavril, a ajuns maistru aici, tn clădirea înaltă a Relonului, și poate să explice tot procesul polimerizării caprolacta- mei din etajele cu aparate și cazane in care simți o presiune a materiei și a temperaturii, în încingerea și îmbrățișarea elementelor pină cînd totul se a- rată ca un răsărit de soare al firelor care coboară

cu viteze formidabile și ți se așează in brațe in chip de mosoare și de fuse.în țara Vitoriei Lipan, aceste lucruri sint privite cu gravitate și oamenii ve- niți dintre munți și dealuri învață toate operațiile chimiei acesteia cu sentimentul că deprind treburile gospodărești din învățătura părinților.Lumea tinără a Melanel și Relonului, aici, pe valea Moldovei, unde firelor luminii li se cuvenea un corespondent mai palpabil, unde fizicii trebuia să i se alăture sora geamănă, așa cum legile cerului se alătură legilor pămîntului, cele din floarea vinului și din spicul griului, pentru ca pămîntul Moldovei și oamenii lui să fie pomeniți, azi ca întotdeauna, pentru hărnicia și vitejia lor. pentru frumusețea vorbei și a sufletului.
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Din diferite județe se anunță:

ÎN GRĂDINI 
MAI SÎNT

MULTE LEGUME
Stringerea, livrarea si conservarea IarPentru îmbunătățirea în continuare a aprovizionării nonulatieî. așa cum a subliniat tovarășul Nicolae Ceausescu în cuvintarea rostită la recenta consfătuire de lucru de la C.C. al P.C.R., trebuie întreprinse măsuri pentru a fi strinsă întreaga cantitate de legume aflate încă pe cimp. La centrala de specialitate se apreciază că in grădini se mal găsesc 70 000—80 000 tone varză. 60 000 tone rădăcinoase. precum si unele cantităti de ardei, roșii, gogosari. verdețuri etc. Toate aceste produse trebuie strînse cu grijă si livrate la piață, fabricilor de conserve sau depozitelor în vederea păstrării lor pentru sezonul rece. Cum decurg lucrările de recoltare, transportare și cele de depozitare a legumelor? Iată constatările și concluziile prilejuite de raidul întreprins de corespondenții noștri din cîteva județe.

EXEMPLUL BUN ERA APROAPE,
FOARTE APROAPE...

chiar în propria întreprindere

BUZĂUîntre unitățile întreprinderii județene de legume-fructe, complexul Buzău ocupă primul loc în ce privește volumul produselor destinate atît desfacerii lor imediate prin rețeaua comercială, cît si în vederea păstrării lor pe timp Îndelungat, a semiindustrializării 6au conservării. ..La această dată — ne spunea Constantin Efrimescu, inginerul-sef al complexului de legume-fructe Buzău — mai avem de preluat de la cooperativele agricole 500 tone ceapă uscată. 3 600 tone varză de toamnă. 400 one cartofi. 400 tone tomate Si 400 tone fructe. Transportul a fost organizat în așa fel încît să primim produse ne toată durata zilei, acoperind astfel la maximum capacitatea de preluare si prelucrare a complexului. Pentru timpul friguros > dispunem de spatii de depozitare cu ventilație și temperatură controlată. In care pot fi păstrate vreme îndelungată 7 000 tone legume si fructe. Datorită recoltei bune de fructe. In acest an am afectat un scatiu corespunzător pentru păstrarea merelor. Au si fost depozitate 3 000 tone fructe. De asemenea. au fost depozitate 1 000 tone ceapă uscată, urmînd a mal fi pusă la păstrare în mediu controlat cantitatea de 1 500 tone. Pentru prelungirea perioadei de aprovizionare cu varză în stare proaspătă, o cantitate de 500 tone va fi depozitată în cadrul complexului, asigurindu-se astfel livrarea ei pe piață chiar si în cursul lunii decembrie".Semiindustrializarea sl conservarea legumelor si fructelor ocupă un loc important în activitatea complexului, fapt pentru care aici s-au asigurat din vreme condiții corespunzătoare de prelucrare a produselor. Ca ur
LA „METALUL ROȘU" CLUJ-NAPOCA

Eforturi pentru reducerea importurilor 
și sporirea exportuluiColectivul de muncă de la ;,Metalul roșu" din Cluj-Napoca a întreprins în ultimele luni o amplă acțiune pentru reducerea volumului importului și amplificarea exportului. Specialiștii din serviciile de concepție, tehnologii, automatiștii au studiat fiecare reper în parte de pe lista importurilor, au găsit soluții, pe care le-au discutat cu muncitorii și specialiștii din atelierele productive. în felul acesta s-au găsit soluții de asimilare în întreprindere sau alte unități

în procesele de fabricație ale întreprinderilor industriale rezultă, pe lingă produsele finite de bază, diferite materiale sau produse secundare — deșeuri si reziduuri — resurse care, supuse în continuare prelucrării. pot fi transformate în bunuri cu o înaltă valoare de întrebuințare, solicitate de economia națională. Avînd în vedere importanța economică a acestor resurse, în repetate rînduri u aducerea partidului și statului nostru a subliniat necesitatea trecerii cu mai multă hotărîre la recuperarea și reintroducerea resurselor secundare în circuitul economic. Amintim, în acest sens, că, recent, a fost a- doptat un Decret al Consiliului de Stat privind colectarea, predarea, gospodărirea și valorificarea deșeurilor și a altor resurse secundare de materii prime și materiale.Redăm, în rîndurile ce urmează, concluziile unei anchete, pe această temă, întreprinse în cîteva întreprinderi brașovene aparținînd Ministerului Industriei Chimice și Ministerului Economiei Forestiere și Materialelor de Construcții.Combinatul de celuloză și hîrtle Zărnești. Aici, în procesul de fierbere a celulozelor rezultă importante cantități de deșeuri : zaharuri și produși lignosulfonați. Pînă nu de mult aceste deșeuri (care conțin circa 40 la sută din materialul lemnos introdus în procesul de fierbere) se pierdeau, ajungînd odată cu leșiile reziduale în apele rîului Birsa, iar de aici în cele ale Oltului pe care le infestau puternic. Datorită măsurilor luate în ultimii ani, astăzi a- proape întreaga cantitate de zaharuri se valorifică, obținîndu-se din ele a- nual peste 5 000 tone de drojdie furajeră. Borhoturile rezultate din fabricarea drojdiei furajere vor fi, de asemenea, valorificate cu ajutorul unei instalații prevăzute a se construi aici, obținîndu-se din ele aproape 12 000 tone produse finite — mo- liftan, ferocrom, lignoform șl tlsan — produse deficitare în economie. O altă parte din aceste borhoturi vor fi utilizate drept combustibil pentru producerea aburului tehnologic.Inițiative interesante pe linia valorificării produselor secundare sînt de menționat si în unele întreprinderi chimice din județ. La întreprinderea ..Colorom" Codlea, de pildă, numai în acest an s-au obținut, din deșeuri, peste 2 000 tone de produse finite, iar la Combinatul chimic din Făgăraș • început, nu de mult, să 

mare. au fost depășite cantltătlte prevăzute a se conserva cu 26 tone la fasole verde, 15 tone la ardei ka- nia. 4 tone la varză roșie, 71 tone la fructe etc. La preluarea unor cantităti de legume de la cooperativele agricole, in această perioadă se fac simțite unele deficiențe, în special din pricina livrării nesortate a produselor. Asa. bunăoară, cartofii sînt trimiși complexului direct din cîmp, fără a fi sortați. Este obligația con- duoerilor unităților cooperatiste de a organiza echipe de cooperatori pentru soi-tare. astfel ca produsele din cîmn să fie livrate centrelor de legume-fructe în condițiile prevăzute de normativele în vigoare. (Mlhal 
Bâzu).

.w •
% A I ■ A' ' 'BfIAILA:Dună cum se știe, județul Brăila este un mare producător de legume. Si în aceste zile continuă activitatea pentru recoltarea ultimelor cantităti de produse din grădini, se fac pregătiri în vederea asigurării unor producții mari în anul viitor. După cum ne-a informat tov. Ștefan Du- mitrache., director comercial la I.L.F.-Brăila. în grădini s-ar mai găsi următoarele cantităti de legume : 740 tone tomate. 1150 tone gogonele. 630 tone gogoșari. 500 tone ardei gras, 180 tone ardei kapia, 115 tone vinete. 2 700 tone varză albă, 200 tone varză roșie, 650 tone morcovi. 400 tone păstîrnac. 370 tone te- lină si altele. Comitetul județean a întreprins. în continuare, noi acțiuni de mobilizare a tuturor mijloacelor umane si materiale pentru recoltarea în cel mai scurt timp a legumelor aflate încă pe cîmp. Duminică. 19 octombrie, la chemarea organizațiilor de partid, pe ogoarele ju- 

din țară cu profil asemănător a unor repere de utilaje ce fac obiectul fabricației în 1976. în valoare de peste 9 milioane lei valută.în același timp s-a Întocmit un program de asimilări de produse noi și modernizarea celor existente, care cuprinde 34 de utilaje căutate atît pe piața internă, cît și la export. S-au fixat termenele de proiectare, s-au întocmit studiile tehnico- economice, iar in acest trimestru se va trece la proiectare.
se valorifice, pe baza unui procedeu original, apele fenolice rezultate de la fabricarea rășinilor sintetice. Din aceste resurse se fabrică acum circa 1 000 tone catalizatori complecși, in valoare de peste 8 milioane lei anual. Și încă un fapt : instalația a fost proiectată și executată în combinat, din utilaje disponibile.Rezultate notabile s-au înregistrat în unitățile amintite șl pe linia recuperării resurselor secundare energetice. Numai la combinatele chimice din Făgăraș si Victoria și la Combi

Din resurse secundare- 
bunuri de primă însemnătate

Concluziile unei anchete în cîteva întreprinderi 
din județul Brașov

natul de celuloză sl hîrtle din Zăr- nesti. se recuperează, la nivelul acestui an. resurse energetice echivalente cu 278 000 tone combustibil conventional,Cu toate aceste rezultate, evident pozitive, trebuie subliniat faptul că valorificarea resurselor secundare în întreprinderi — inclusiv în cele a- mintite — nu se ridică la nivelul cerințelor si posibilităților existente, atît sub aspect cantitativ, cît si calitativ. Căci în fiecare din aceste unitătl se găsesc încă, sub forma deșeurilor și reziduurilor, importante cantități de resurse secundare, care fie că se pierd în mod practic, fie că sînt valorificate inferior. Este adevărat că in fiecare din unitățile menționate se remarcă o anumită preocupare în acest sens, că au fost demarate unele acțiuni. Dar ceea ce reține atenția este faptul că aoeste acțiuni au un caracter limitat și se desfășoară uneori încă destul de lent, parcă ou o insuficientă convingere.

Dln grddlna cooperativei agricole „Nicolae Bâlcescu", |udețul Bacău, au 
fost livrate în acest an cantități însemnate de legume. Acum se culeg 

ultimele produse Foto ! E. Dichîseanu
slnt sarcini de ceadetului Brăila au lucrat aproape 32 000 de oameni, dintre care 2 715 muncitori din întreprinderile si instituțiile municipiului Brăila si 2 600 elevi. Numai la C.A.P. Romanu s-au trimis, de exemplu. 50 de autocamioane. întreaga cantitate de legume recoltată a luat calea pletelor, silozurilor sau a fost destinată industrializării. Concomitent, s-au luat măsuri speciale pentru ca legumele mal sensibile — cum sînt ardeii, roșiile și gogonelele, aflate încă pa cîmp — să fie protejate de brume cu rogojini si folii de polietilenă. Tot duminică au fost însămîntate In județ 7 hectare cu spanac, salată si ceapă pentru primăvara anului viitor. Iar aceste lucrări continuă. (Mircea Bunea).

BACAUUn complex modern pentru prelucrarea si depozitarea legumelor si fructelor a fost construit și dat în funcțiune și la Bacău. în cele 16 celule cu condiții de temperatură și umiditate dirijate pot fi înmagazinate circa 6 500 tone de produse. La ora actuală se lucrează la umplerea ultimelor două celule. Tov. Vasile Roman, directorul complexului, ne-a informat că au fost înmagazinate circa 2 400 tone de cartofi, 1 300 tone de ceapă, 1 600 tone de mere, însemnate cantități de rădăcinoase ș.a. Se apreciază că la toate sortimentele e- xistă asigurate cantități necesare de consum pentru anotimpul friguros. Munca în depozite continuă cu aceeași intensitate pentru prelucrarea șl înmagazinarea tuturor cantităților de produse. Ca urmare, în hale, ca și în cele trei secții de producție, se lucrează în trei schimburi. în secția de preparare a conservelor se pregătesc compoturi din struguri și fructe, pastă de tomate, gogoșari la oțet etc.în curțile unor depozite ale I.L.F. am văzut destule produse — cartofi, ardei, rădăcinoase etc. — aruncate la voia întîmplării, strivite de roțile mașinilor sau în lăzi nestivuite. Pe de altă parte, mai sînt pe cîmp mari cantități de legume care așteaptă să fie preluate, prelucrate și înmagazinate. La cooperativele agricole din Tamaș, Păncești, Valea Seacă și în alte unități stau în grămezi peste 100 de tone de ardei și gogoșari, to-

Este vorba de utilaje cum ar fi: mașini de apretat covoare, ji- ghere de vopsit la temperaturi înalte, calandre pentru finisaj textil, mașini de imprimat, mașini de vopsit ciorapi la temperaturi înalte etc., care, de fapt, se aduceau din import. în 1976, față de acest an — după cum ne spunea ing. Emil Onaca, șeful atelierului de proiectare, peste 30 la sută din produse vor fi nou asimilate sau modernizate. (Al. Mureșan).
Unele abia se află la început, iar altele nici n-au depășit faza de cercetare. în multe din cazurile în care s-a ajuns la faza industrială, recuperarea deșeurilor se face doar parțial. Chiar la Combinatul de celuloză și hîrtie din Zărnești, unde ș-au înregistrat cele mal substanțiale progrese, abia 10—11 la sută din resursele lignosul- fonice se valorifică la această oră. Desigur, așa cum ne-a informat ing. Sava Loghin. inginer principal în cadrul serviciului de cercetări, cadrele combinatului, împreună cu cele ale

I.C.P.C.H. București, desfășoară cercetări Ia nivel de laborator, pentru valorificarea în continuare a acestor resurse. Lucrările urmează să se finalizeze însă abia peste cîțiva *ani,  ceea ce va face ca în acest interval mari cantități de produși lignosulfo- nici să se piardă mai departe, ln- festînd totodată apele Bîrsei și Oltului.Nici la întreprinderea „Colorom" nu au fost epuizate toate posibilitățile de valorificare a produselor secundare existente. Aici, o situație oarecum aparte o prezintă deșeul sulfat -de sodiu, rezultat de la obținerea betanaftolului, care continuă să fie deversat în rîu. Din cele relatate de ing. Victor Vartolomei, directorul întreprinderii, acest deșeu, care rezultă in cantităti substanțiale, ar putea fi utilizat la fabricarea celulozelor, dar forul de resort respectiv din cadrul Ministerului Economiei Forestiere și Materialelor de Construcții refuză să-l folosească, pe

mai mare urgentămate, varză etc. Se Impun ca atare măsuri operative pentru ca absolut toate produsele să fie adunate, prelucrate și depozitate în condiții optime. (Gh. Baltă).
CONSTANȚAîn general, piețele și magazinele de legume și fructe ale orașului Constanța sînt bine aprovizionate cu produse de sezon. în grădini se găsesc încă însemnate cantități de legume : 3 000 tone roșii și, gogonele, 3 000 tone rădăcinoase, 1 000 tone cartofi, 3 000 tone varză. Numai la cooperativa agricolă Biruința, de pildă, mai sînt de recoltat cartofii de pe 10 hectare, morcovii de pe' 20 hectare, la care se mal adaugă 30 tone de ardei gras. Și la C.A.P. Limanu se află în cîmp 100 tone de legume, în special rădăcinoase șl roșii. De asemenea, la Osmancea se află 250 tone de rădăcinoase, iar la C.A.P. Cumpăna mai sînt de cules aproape 1 000 tone de roșii și gogonele. Exemplele acestea nu epuizează însă nici pe departe situația din județ.„Practic, noi ne achităm de sarcina care ne revine de a prelua întreaga cantitate recoltată, ne spune tov. Mircea Cristat, directorul I.L.F. Constanța. în acest scop dispunem de o capacitate de transport zilnică de 1 000 tone. Din cauza insuficienței brațelor de muncă, unitățile însă nu recoltează decît în jur de 300 tone legume zilnic".Pentru a se urgenta recoltatul culturilor perisabile, duminică, 19 octombrie, s-a organizat o mare acțiune, la care au participat peste 18 000 de cooperatori, 5 000 de elevi și studenți, peste 6 000 de angajați din întreprinderile și instituțiile orașului Constanța. „Numai în această zi, precizează ing. Victor Negoiță, director adjunct al direcției agricole județene, s-au recoltat și transportat 890 tone de legume, din care 207 tone de roșii și 343 tone struguri de masă care au luat drumul piețelor". Tinînd seama că timpul este înaintat, că județul Constanta trebuie să livreze altor județe diferite cantități de legume» șe cer întreprinse măsuri hotărite în vederea grăbirii recoltării și transportului. (George Miliăescu).

motiv că ar conține substanțe care deranjează procesul de fierbere. Se preferă sulfatul de sodiu, care se obține ca produs finit din acid sulfuric.— Adevărul este — ne-a spus directorul întreprinderii „Colorom" — că atunci cind întreprinderea din Valea Călugărească, care produce sulfatul de sodiu, a fost oprită o perioadă, întreprinderile de celuloză au folosit sulfat de sodiu livrat de noi. înseamnă că, cu puțină voință, el poate fi utilizat.

Una din resursele cele mai bogate și valoroase existente în județ, care continuă să se piardă sau să fie valorificată inferior, sînt deșeu- rile de lemn : capete de bușteni, mărgini, talaj, rumeguș, crăci etc. Zeci de mii de tone de asemenea deșeuri sînt folosite drept combustibil sau se irosesc sub alte forme. Ele ar putea fi valorificate superior numai folosindu-se la fabricarea P.A.L.- ului. Legat de aceasta, supunem atenției forurilor de resort o propunere mai veche a organelor locale și specialiștilor din județ de a se crea în această zonă o unitate de fabricare a P.A.L.-lui din deșeuri.Iată și un alt caz de nevalorificars a unor resurse cu mare valoare economică. La Combinatul chimic din orașul Victoria s-au acumulat, in decursul anilor, mari cantități de cenuși de pirită, care formează adevă- rați munți artificiali și care cresc cu fiecare an, deoarece și la această 
dată abia o parte din cenușile re- 

întreprinderea de strunguri din Tîrgoviște este o unitate modernă : produsele fabricate aici sînt intens solicitate de economia națională si la export. Rezultatele obținute pînă acum în acest an nu se situează însă la nivelul sarcinilor puse în fata colectivului din această întreprindere. Restantele pe nouă luni totalizează 134 strunguri automate și 27 strunguri paralele. între cauzele care au determinat aceste rămîneri în urmă, un loc important l-au ocupat neajunsurile existente, pînă nu de mult, in cooperarea interuzinală. Dar la intervenția comitetului județean de partid și a ministerului de resort, în ultima perioadă cooperarea s-a îmbunătățit simțitor. Deși de la o lună la alta producția de strunguri a crescut substanțial, totuși ritmul de recuperare a restantelor este încă nesatisfăcător. Cum «e explică această situație îNe oprim în secțiile de producție. Este ora 7 și 30 de minute. A trecut o jumătate de oră de la începerea programului de lucru. în atelierul de sculărie mașinile funcționau din plin, fieoare muncitor cunoștea cu exactitate ce lucrări are de executat în cursul zilei. Șefii de echipe și maiștrii controlau îndeaproape „pulsul" producției, urmăreau cu atenție să nu se irosească nici un minut din timpul de lucru. Notăm că aici se aplică cu buna rezultate sistemul de retribuție în acord global.Trecem mai departe. în atelierul axe și roti dințate. Pe un panou, așezat Ia loc vizibil, scrie : „Tovarăși ! Stagnarea lunară a fiecărei mașini timp de 8 ore înseamnă, anual, pierderea unei producții în valoare de 176 500 lei". în atelier, aspectele întâlnite sînt contradictorii: o parte din muncitori începuseră lucrul de la prima oră, altă parte își mai reglau încă mașinile ; unele utilaje funcționau la întreaga capacitate, altele nu produceau nimic.— Cîte mașini nu funcționează ? — 11 întrebăm pe maistrul Nicolae Beznoiu.— Opt. Două sînt defecte, iar celelalte din lipsă de încărcare. Nu avem întotdeauna comenzi pentru aceste mașini.— în acest timp, ce fac muncitorii respectivi 1— Alte servicii: fac ordine, participă la reparații.Evident. în acest caz nu este vorba numai de risipă de timp de lucru, de folosirea nerațională a unor cadre calificate, ci și de încărcarea necorespunzătoare a capacităților de producție, de neajunsuri în întreținerea și exploatarea utilajelor. Este greu de crezut că mașinile noi și moderne de care dispune întreprinderea se dereglează de la sine....Ora 8. La atelierul mecanică universală- aflăm de la maistrul prin

«uitate din procesul de producție se valorifică. întrebarea este : cum anume se valorifică această mică parte din cenușile respective ? Simplu : se folosește la fabricarea unui anumit sortiment de ciment. La prima vedere este vorba într-adevăr de o valorificare. Insă de o valorificare inferioară. După aprecierile specialiștilor, normal ar fi ca aceste cenuși, ca și cele rezultate de la Copșa Mică, Valea Călugărească, Baia Mare etc., și care se ridică la cantități mari, să fie valorificate într-un alt mod, mai eficient, și anume : să se extragă din ele metalele feroase și neferoase pe care le conțin șl care ajung uneori la 40—50 la sută din conținutul lor. Din păcate, deși se vorbește de multi ani de a- ) ceastă necesitate imperioasă, încă nu s-au obținut rezultatele practica dorite.Pornind de la unele cazuri concrete existente în județ, ing. Teodor Lipovan. activist al consiliului județean de control muncitoresc al acti- , vității economice și sociale, ne spune :j — Sînt situații cind se înregistrează pierderi importante de produse secundare datorită faptului că a- ceastă problemă nu a fost rezolvată de la început, adică încă din faza de proiect a instalațiilor industriale. I Deși anumite Instalații au fost puse j în funcțiune, problema recuperării resurselor secundare nu a fost rezolvată încă. Iată de ce este deosebit de importantă indicația conducerii partidului si statului nostru cu privire la rezolvarea concomitentă a tuturor problemelor legate de noile investiții. inclusiv cele referitoare Ia recuperarea resurselor secundare, preî'ntîmpinarea poluării etc.Problema care se ridică la această oră este aceea de a se asigura resurselor secundare nu orice fel de valorificare, ci una cit mai eficientă. Aceasta presupune adîncirea și diversificarea procesului de prelucrare a resurselor secundare, în așa fel încît să se obțină din ele produse cu o valoare cit mai ridicată. în a- ceastă direcție trebuie orientate forțele de cercetare în perioada imediat următoare. Este necesar să se înțeleagă că valorificarea superioară a resurselor secundare nu este o sarcină facultativă, ci una obligatorie, dictată de necesitățile vitale ale e- conomiei naționale.
Nicolae MOCANU
corespondentul „Scînteii" 

cipal Teodor Curiatmicov că acest sector își îndeplinește și depășește planul lună de lună. „în octombrie — ne spunea maistrul principal . — aprovizionarea s-a îmbunătățit radical, s-a întărit și asistența tehnică, în fiecare schimb fiind repartizat un inginer tehnolog". Ne-am interesat de aspectul practic al acestor măsuri.— Cîte repere ați prelucrat de la începutul programului ? — îl întrebăm pe strungarul Ion Stoica.— 40 de bucăți.— Vă încadrați în norma de timp pe operație ?— Redudnd timpul de execuție, în- tr-o oră am prelucrat în plus cinci repere.Aoest spor de producție, la prima vedere, pare destul de mic. Ce arată calculele ? în acest fel. la nivelul unei zile se economisesc 80 de minute, ceea ce este echivalent cu
Aspecte contradictorii 

în utilizarea timpului de 
lucru la întreprinderea 

de strunguri 
din Tîrgoviște

timpul necesar pentru prelucrarea suplimentară a 40 de repere. Așadar, este posibil să se obțină rezultate excelente și în prima oră de lucru I O dovedesc și realizările altor muncitori de la atelierul de mecanică universală. Din păcate, în același atelier întilnim și alte aspecte. „Sîn- teți muncitor necalificat ?“ „Nu. sînt frezor. Mă numesc Gheorghe Rados- te“. „La ce mașină lucrați ?“. „La aceea din capătul halei". într-adevăr, la celălalt capăt al halei o mașină nu funcționează, pentru că frezorul Ra- doste se aprovizionează singur cu piesele pe care urma să le prelucreze. „Cît timp vă ia această operație ?“. „în general. 10 minute". Cu alte cuvinte, timpul economisit Intr-o oră prin străduința unui muncitor este risipit de un altul, ca urmare a aprovizionării nesatisfăcătoare a locurilor de muncă.De ce insistăm asupra acestor două situații, aflate la poluri opuse una față de cealaltă ? Pentru că nu sînt cazuri izolate ; ele sînt caracteristice nu numai atelierului de mecanică universală, ci și altor sectoare de producție. Dar să dăm, în continuare, cuvîntul faptelor....Ora 9. Sîntem la atelierul de mecanică grea. Ing. Gheorghe Păunes- cu, șeful atelierului, ține să precizeze : „Dispunem de toate reperele conducătoare necesare menținerii unui ritm înalt de lucru în luna octombrie. îndeplinirea planului în această lună depinde acum numai de noi. Tocmai de aceea căutăm cș. fiecare mașină să fie bine încărcată, ca fiecare lucrător să folosească timpul de muncă cu rezultate maxime". Este o precizare care corespunde realității.

Promisiunile n-au trecut prin filtru...Ce-i trebuie unui tractor ca să funcționeze bine ? Ca oricărui motor, pe lingă carburanți și lubrifiant! trebuie să 1 se schimbe, din cind în cind, filtrul de motorină. Or, această piesă era greu de găsit în ultimul timp. Mai precis, la intrarea în campania de toamnă, Fabrica de hîrtie Bușteni era în restanță cu circa 30 000 de filtre. Erau afectate deci aproape jumătate din numărul tractoarelor de tipul respectiv. La sesizarea ziarului „Scînteia" (publicată în nr. 10293 din 24 septembrie), unitățile vizate s-au angajat să lichideze grabnia restanțele.
Pui, pui, pui, dar cloșca nu-iLa Bocșa, județul Caraș-Severin, se construiește un complex avicol. Termenul de punere în funcțiune a expirat incâ de la sfirșitul anului trecut. Atunci nu era terminată nici una din hale. S-a stabilit al doilea termen : luna iunie a.c. Au urmat alte replanificări de termene : august. septembrie. Beneficiarul așteaptă de mult să populeze halele cu

Dacă ar fiîn multe unități a- gricole, recolta de ceapă a fost foarte bună, asigurindu-se cantități mari atît pentru industrializare, cit și pentru aprovizionarea populației. Este rezultatul nu atît al unor condiții favorabile, cît mai ales al muncii harnice a grădinarilor, care au executat la timp și cu pricepere toate lucrările la a- ceastă cultură. Din păcate, în unele locuri valorificarea cepei s-a făcut după optica „gospodarului... mină spartă" : „cind recolta e bună, pierderile nu se 

„Noi ne-am mobilizat toate forțele, astfel incit pînă la 15 octombrie să lichidăm în întregime restanțele la filtre, iar în continuare livrările să se încadreze în termenele contractuale" — afirma tov. Gh. Staicu, director adjunct al întreprinderii. Se solicita, în același timp, sprijinul întreprinderii „Me- taloglobus" din Capitală, care trebuie să livreze armăturile metalice. La rîndul său, Ovidiu Vartanov, șeful contabil al întreprinderii „Metaloglo- bus", declara : „Fabrica de hîrtie Bușteni va primi, în decurs de două-trei zile, întreaga
pui. Numai constructorul — Trustul de construcții industriale Timiș — nu se grăbește. Iată stadiul lucrărilor : prima fermă, deși cu întîrzierea a- mintită, a fost dată abia recent în funcțiune. La ferma nr. 2 insă sînt restante hale cu o capacitate totală de 120 000 locuri. Restanțe mari se înregistrează și la construcția abatorului — obiectiv de strictă necesi-
fost de acordvăd". Numai că la cooperativa agricolă Horezu Poenari, județul Dolj, pierderile s-au văzut și. mai ales, le-a simțit punga cooperativei. Aici, la ferma legumicolă, mai multe tone de ceapă au fost ținute fie sub cerul liber, fie în lăzi sub un șopron. De ce nu a fost sortată și valorificată această ceapă ? „Fabrica de conserve din Calafat nu mai primește ceapă pentru industrializare" — ne-a spus Marin Cîrneanu, brigadierul fermei.

în ritm susținut se lucra și la atelierul de montaj al strungurilor paralele, unde luna octombrie se anunță a fi o lună record în producție. Ce-i drept, și în sectorul de montai al strungurilor automate se muncea, dar cu lipsuri : în domeniul disciplinei, al folosirii timpului de lucru. „Sîn- tem în urmă față de graficele la zl — ne spune șeful de formație Gheorghe Drăgușin — deoarece aprovizionarea nu este corespunzătoare, iar tehnologiile nu sînt încă puse la punct. Mai sînt nerezolvate și uneia probleme de sedevistică". De aceea se pierde timpul ? Observăm că sînt prea multe grupulețe care discută în loc să lucreze. „Sînt tineri, se mal consultă între ei. Si la mine se string, uneori, cîte zece tineri și mă consultă în diferite probleme tehnice". Nu comentăm, deocamdată, acest răspuns....Ora 10 șl 45 de minute. Revenim în atelierul de montaj al strungurilor paralele. Aici șe muncea, în continuare, într-un ritm susținut ; oamenii abia pridideau cu lucrul. în schimb, la atelierul de montaj al strungurilor automate, ca și mai înainte, timpul de muncă al unor lucrători se consumă... în discuții. între aceștia șl șeful de formație. Gheorghe Drăgușin. Nu ne-am dat seama ce ..consultații tehnice" acorda celor ștrînși în jurul său — nu prea tineri — dar se amuza grozav. Cel puțin să fi avut motive să o facă ! Dar. asa cum singur spunea, în sectorul în care lucrează realizările se situează sub grafice.Despre toate aceste aspecte reieșite în timpul raidului nostru în diferite ateliere am discutat cu secretarul comitetului de partid al întreprinderii, Vasile Costea. Am reținui acțiunile politioo-educative. măsurile tehnico-organizatorice și pe cele de ordin social inițiate și transpuse în practică de comitetul de partid și conducerea întreprinderii in vederea întăririi disciplinei in producție, a ordinii, și răspunderii la fiecare loc de muncă. Ele sint numeroase și bine gîndite. Cu toate acestea, așa cum s-a văzut, se irosește încă timp de lucru, munca unor lucrători este stînjenită de carențe organizatorice, ceea ce influențează negativ asupra realizării planului. (Este locul să a- rătăm că volumul absențelor nemotivate și Învoirilor înregistrat în nouă luni la întreprinderea de strunguri este echivalent cu timpul de muncă al unui număr de 400 de lucrători pe o perioadă de o lună, iar indicele de utilizare al timpului de lucru este de numai 93 la sută). De aici concluzia că, în domeniul întăririi disciplinei In muncă, al folosirii timpului de lucru, organizațiile de bază, de sindicat și U.T.C. de la întreprinderea de strunguri din Tîrgoviște trebuie să acționeze mai energic, mai perseverent, folosind în acest scop toate mijloacele muncii politico-edu- cative. Și, cu deosebire, să urmărească Îndeaproape, în ateliere, cum își face fiecare datoria la locul da muncă, cum utilizează timpul de lucru, pentru că de aceasta depinde acum in măsură hotărîtoare ca restanțele să fie grabnic recuperate. Colectivul poate produce mai mult și în întreprindere există mulți oameni destoinici, care oferă un exemplu demn de urmat.
Iile ȘTEFAN

cantitate de armături, iar în viitor contractele vor fi respectate cu strictețe". Frumoase promisiuni ! Dar filtrele tot nu au sosit în unitățile agricole. Actualmente, Fabrica de hîrtie Bușteni continuă să fie în restanță cu mii de filtre de motorină pentru tractoare. S-au elucidat și cauzele : restanțele nu se pot recupera din cauza lipsei de armături metalice pe care le furnizează întreprinderea „Metaloglo- bus“, în colaborare cu întreprinderea de aluminiu Slatina. Așa sa întîmplă cu promisiunile filtrate prin... filtrul nepăsării.
tate pentru desfășurarea normală a fluxului producției. Or, pînă acum nu s-au încheiat nici lucrările de zidărie și de montare a prefabricatelor. în concluzie deci, de sub „cloșca" hărăzită de Trustul de construcții industriale Timiș n-a ieșit nimic la timpul prevăzut. Oare la lucrările lntîrziate se „clocesc", cumva, noi termene de punere in funcțiune 1

și ceapa..,— Nu există și un alt mod de a fi valorificată ?— Ba da. Ne-am gindit s-o plantăm, ca să obținem ceapă verde, care este foarte căutată acum, în timpul toamnei.Intenția era foarte bună. Dar, pînă să fie transformată în fapte s-au scurs cîteva săptămîni, timp in care ceapa s-a supărat. Și. de necaz, a putrezit sau a încolțit în grămezi și lăzi. Chiar și netăiată, așa o ceapă îți dă lacrimi...
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DIN NOU In amfitea trele
ȘCOLII TUTUROR"

Ieri, în sala Palatului Republicii, a avut loc deschiderea festivă a noului an de învățămînt al Universității populare din București. Audiența largă și popularitatea acestei instituții sînt sugestiv exprimate de faptul că ea a fost frecventată, în ultimii ani, de circa 100 000 de cursanți, de cele mai diferite vîrste și profesii. Care sînt obiectivele pe care și le propune universitatea populară în noul an de învă- tămînt ? Am adresat această întrebare acad. REMUS RĂDULEȚ. rectorul Universității populare din "Capitală, care ne-a răspuns :— Caracteristică activității universității, indeosebi în ultimii ani și in special în noul an de invățămint, este încadrarea sa organică in cerințele majore ale dezvoltării -societății noastre. Astfel, în condițiile în care problemele progresului tehnic și ale creșterii eficienței economice cunosc o pondere tot mai mare, anul de învățămînt pe care-1 încep acum cei 10 000 de bucureșteni (și de aceștia cîteva mii __  ______ ________________rile universităților populare ce funcționează pe lîngă casele de cultură ale sectoarelor) ar putea fi definit — din punctul de vedere al celor ce urmează cursurile — drept o întrecere cu ei ■ înșiși, pentru autoperfecționare profesională, pentru sporirea eficienței contribuției lor la procesul productiv. De exemplu, peste cîteva zile, o parte dintre ei, constructori de utilaj chimic sau de material rulant, vor începe un curs despre teoria deciziei la clubul „Grivița roșie". Alțl 200 de cursanți — cei mai mulți controlori tehnici de calitate din diverse întreprinderi industriale — vor aprofunda, cu ajutorul unor specialiști de la Inspectoratul general pentru controlul calității produselor și al unor cadre didactice de la Centrul de pregătire politico-ideo- logică al comitetului municipal de partid, aspectele esențiale ale îmbunătățirii continue a calității produselor. La Institutul de cercetări pentru industria și chimia alimentară, cercetătorii din diverse domenii se vor reuni în aceeași sală de curs pentru a studia problemele conducerii științifice. în același timp, aproape 80 de economiști și alți specialiști din Ministerul Transporturilor și Telecomunicațiilor vor Învăța procedee eficiente de utilizare a calculatoarelor In activitatea cotidiană...Desigur, enumerarea unor asemenea opțiuni este greu de cuprins, căci, de-a lungul noului an, de la tribuna universității populare vor fi profesate 166 de cursuri și cicluri tematice, alcătuite astfel incit să răspundă cit mai bine cerințelor și problemelor ridicate de progresul eco- nomico-social al tării. Prin aceasta, Universitatea populară bucureșteană se străduiește să răspundă misiunii pe care Programul partidului o încredințează școlii în general : inserarea permanentă în sfera unei problematici de stringentă actualitate.

— Care sînt, din acest punct 
de vedere, principalele elemen
te care alcătuiesc programa nou
lui an de invățămint al Univer
sității populare bucureștene ?

alături trebuie adăugați alte de înscriși la cursu-
întîi subliniez creșterea cursurilor de cultură pro- (psihologia muncii, mo- prognoză cconomico-socia-

Cu prilejul „Săptăminii
economiei“Casa de Economii și Consem- națiuni face cunoscut cetățenilor care doresc să economisească pe obligațiuni C.E.C. că a- cestea pot fi procurate, la valoarea lor nominală, în tot cursul lunii octombrie a.c. de la oricare unitate C.E.C. și unitate poștală din țară.Tragerea octombne C.E.C. va TOMBRIE,mînii economiei", la ora comuna Poiana Mare, Dolj.La Casa țiunigurilor GURI sumă de tal, la această tragere la sorțise vor acorda 6 327 de cîștiguri în valoare de 6 294 000 de lei.Casa de Economii și Consem- națiuni invită depunătorii comuna Poiana Mare și din alte localități care sibilitatea să meargă respectivă în comuna Mare să participe la tragere la sorți.

la sorți pentru luna a.c. a obligațiunilor avea loc la ultima zi a 31 OC- „Săptă- 17,00 în județulla sorțiaceastă tragerede Economii și Consemna- acorda, în afara cîști- obișnuite, 410 CIȘTI- SUPLIMENTARE în 545 000 DE LEI. în to-
va

din pe cei au po- în ziua Poiana această

— Mai ponderii fesională dele de lă. conducere si marketing în economia modernă, cunoștințe economice pentru șefi de echipă, maiștri si tehnicieni din întreprinderi, marketing international, „calitatea vieții" în contextul dinamicii sistemelor sociale, tehnologie didactică etc.) și, le-

lor programatice ale Congresului al XI-lea al partidului, adîncirii cunoașterii unor probleme de filozofie, istorie națională și universală, de po- litologie, sociologie. In sfîrșit, trebuie menționată continuitatea inițiativei, deosebit programării unui ___  .... _____ciabil de cursuri pregătitoare pentru admiterea în invățămîntu! superior, precum și a diverselor forme de învățare a 14 limbi străine.Răspunzînd nevoii de primenire a cunoștințelor dobindite în școală, în activitățile din cadrul universității, un loc aparte ocupă diversele discipline de factură nouă, axate pe domenii mai restrînse. oare oferă posibilități mai mari de specializare șl pătrundere în adincime. în felul a- cesta, tematicile cursurilor poartă amprenta evoluției, tot mai accentuate în ultimii ani. de la informarea largă de cultură generală, Ia informarea de cultură strict necesară ții cursanților.

de utilă, a număr apre-

generală diferențiată, desfășurării activită-
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Remarcabilă personalitate artistică
definită

La reluarea cursurilor 
Universității populare 

din București 
Convorbire cu acad. 

Remus RÂDULEȚ 
rectorul Universității

«

gat de aceasta, prezentarea multora dintre cursuri direct In întreprinderi, la locul de muncă al cursanților, în structuri diferențiate in funcție de solicitări. Tot spre a răspunde mai bine cerințelor de informare si perfecționare. programul include numeroase cursuri tehnico-aplicative și cercuri de studiu, cu lucrări practice. cum ar fi cele de citire eficientă. programarea calculatoarelor, desen tehnic, contabilitate, televiziune, radiotehnică, mecanică auto sau cele din cadrul Cabinetului de psihologie și Cabinetului de studiu pentru problemele activității culturale de masă in interacțiune cu cinematografia și celelalte mijloace de informare, dezbaterile de specialitate propuse de clubul „Terra 2000“ ale geografilor șl Astroclubul central București.De asemenea, un loc distinct vor ocupa, în cadrul noului an de învăță- mint, cele peste 90 de cursuri și cicluri tematice de cultură generală consacrate dezbaterii celor mai importante și mai actuale probleme ale construcției societății socialiste multi- lateral-dezvoltate în tara noastră, cultivării principiilor eticii și echității socialiste, explicării documente-
S-A ÎNCHEIAT 

'„SĂPTĂMÎNA TEATRALĂ 
CLUJEANĂ"Luni, Ia Teatrul Național din Cluj-Napoca, a luat sfîrșit colocviul „Arta interpretativă românească in contextul culturii noastre socialiste". Colocviul încheie o manifestare artistică de prestigiu — „Săptămîna teatrală clujeană", în cadrul căreia colectivul Naționalului din localitate a prezentat două premiere „O noapte furtunoasă" de I. L. Caragiale, în regia lui Aureliu Manea, și drama lui Șchiller „Hoții", în regia lui Henry-E. Simmon, de la Deutsch-Theater din Hamburg. Alături de Teatrul maghiar de stat din Cluj-Napoca, cu „Floriile unui geambaș" de Siito Andraș, au mai prezentat spectacole, ca invitați, Teatrul " - - - - -din Capitală, cu piesa „Valiza fluturi" Mic, cu Teatrul cu „Joc van. în cadrul aceleiași manifestări s-a deschis în holul teatrului o expoziție de pantomimă-graflcă a- parținînd unui număr de 10 membri ai „Punct-grupului"' deținători ai mai multor premii obținute la saloane internaționale. (Alexandru Mureșan).

spectacole,Național „I.L. Caragiale" cu de Iosif Naghiu, Teatrul „Masca" de Marin Sorescu, „Lucia Sturdza Bulandra" de pisici" de Orkeny Ist-

„Interpretarea 
personală" 

a lotului personal
— Nu am furat, onorată instanță ; contrar celor scrise în rechizitoriu, întreaga cantitate de porumb găsită la mine în hambar Îmi aparține, este de pe lotul meu ajutător...Nefiind membru cooperator. Ion Bjrjaru— domiciliat în comuna Voluntari. Ilfov— s-a prezentat la C.A.P. Ștefănești și a cerut să lucreze în acord global o suprafață de teren : 1,10 ha însămînțate cu porumb. Lucru pe Care, în virtutea contractului încheiat cu acel prilej, l-a și făcut. La recoltat însă.. Ei bine, la recoltat, I. B. a fost cuprins subit de... amnezie. A uitat și de obligațiile contractuale, și de respectul datorat avutului obștesc.Mai întîi. recoltează o parte din porumb ți o duce nu la C.A.P., ci la el acasă!... După aceea, anunță conducerea cooperativei că el recoltează porumbul. Așa, să se știe ! Numai că „recoltarea" aparte : undeva, 'mai ferite vederii, neculese 6 rînduri de porumb, pe care va lua noaptea, pe furiș...Una peste alta, organele de control găsit acasă la Ion Birjaru cantitatea 1 400 kg porumb furat.— Nu am furat, onorată instanță...Contrar probelor, contrar declarațiilor tuturor martorilor, și în prima instanță, și în recurs I.B. a ținut morțiș să convingă completul de judecată că porumbul în cauză n-ar fi fost furat, ci ar proveni de pe lotul lui ajutător.Verificîndu-se, afirmația s-a dovedit, firește. neîntemeiată. Pentru că. deși I.B. dij-

o face într-un fel lasă leau de

acestea sînt, desigur, 
unei concepții de 

care cunoaște și ea,

— Toate 
subsumate 
principiu, 
de la un*an  la altul, îmbunătă
țiri calitftive ?

Studenți ai Institutului politehnic 
din Timișoara, în practica de pro

ducțieFoto : E. Dlchiseanu
— Bineînțeles. D« exemplu, prin mutațiile operate în structura șl modul de prezentare a cursurilor n« străduim, in spiritul sarcinilor trasate de partid, ca acestea să aibă, pe lîngă caracterul informativ, un tot mai eficient rol formativ, universitatea populară afirmîndu-se astfel ca ua factor de educare comunistă a oamenilor muncii, în deplină concordanță cu cerințele societății noastre socialiste. Pentru înfăptuirea unor asemenea deziderate, universitatea populară se bizuie, mai mult ca ori- cînd, pe concursul unui mare număr de instituții' specializate, pe strădaniile celor mai de seamă cărturari ai zilelor noastre, care, asemeni atîtor iluștri înaintași, susțin cu pasiune nobila cauză a promovării științei șl culturii în rîndul maselor, toate cursurile de informare și de cultură generală fiind asigurate de ei prin muncă obștească.Putem spune deci că beneficiem de toate condițiile necesare sporirii rolului pe care si l-a asumat universitatea populară, ca instrument de e- ducație multilaterală a maselor, pentru creșterea continuă a utilității ei sociale. De aceea, programul de învățămînt pe care-1 propune ea pentru noul an este menit să contribuie la succesul operei de făurire a omu- competenței conștiinței general muncii.

lui nou, la creșterea tehnico-profesionale, a socialiste și a nivelului cunoaștere al oamenilor
Convorbiră consemnată
Dumitru TIRCOB

CARNET
CULTURAL

H

de
de

TOAMNĂ CULTURALĂ" 
LA HUȘILuni 20 octombrie a debutat „Toamna culturală hușeană", desfășurată, în acest an, sub sugestivul generic „Șapte zile, șapte arte". In prima zi, la muzeul din localitate a avut loc simpozionul cu tema : „Orașul Huși — trecut, prezent și viitor". în aceeași zi au fost vernisate expoziția de carte „Personalități hușene", la Biblioteca orășenească, iar la Casa de cultură, expoziția de grup, cu lucrări ale unor membri ai U.A.P. din Iași, București, Brăila, Piatra Neamț. In cursul „săptămînii" vor avea loc, printre altele : Cenaclul artelor, deschiderea cursurilor Universității populare din localitate, festivalul filmului de amatori „Moldocamera ’75", dezbateri pe tema „Relația film-Iiteratură satirică", concerte corale, spectacole de teatru și folclorice. La reușita manifestărilor își dau concursul cadre universita-

t V
PROGRAMUL I

9,00 Teleșcoală.
10,00 Locul albumului de artă în 

educația gustului estetic.
10,20 Filmul artistic : „Omul cu 

pantaloni scurțl".
11,55 Telex.
12,00 închiderea programului. 
18,00 - '
16.30
17.00
17,05
17.30

Teleșcoală.
Curs de limba franceză.
Telex.
Muzică populară.
Scena — emisiune de actua
litate șl critică teatrală.

17,50 Pentru sănătatea dv. îngri
jirea sugarului.

18,00 Lecții Tv pentru lucrătorii 
din agricultură.

18,43 Teleglob. Pakistan — coordo
natele dezvoltării.
„Țară de imn“ — program 
de cîntece patriotice 
1001 de seri.
Telejurnal.
Seară de teatru. Premieră pe 
țară : „Regele Ioan“ de W. 
Shakespeare.

21,55 interpretul preferat : Eva 
Kiss.
24 de ore.

19,05

22,10

20,00

20.45 
21,05 
21,10

21,35

PROGRAMUL II

Film serial : Janosik. o pro
ducție a studiourilor polone
ze. Episodul 2.
Tezaur de cîntec românesc. 
Telex.
Idei contemporane. Sfîrșitul 
„Galaxiei Guttenberg
Din filmoteca TV.

re, cercetători istorici și arheologici din Iași, corurile din Huși, Vaslui și Bîrlad, Teatrul „Victor Ion Popa" din Birlad, Teatrul de păpuși din Vaslui, ansamblurile folclorice din Fălciu și Murgeni, fanfara de la Valea Mare și altele. (Crăciun Lă- luci).
„CIOCÎRLIA"

ÎN OLANDAAnsamblul folcloric „Ciocîrlia", unul dintre apreciații mesageri ai folclorului românesc, a plecat sim- bătă într-un turneu de aproape o lună în Olanda. în mai multe localități din această țară, ansamblul va prezenta o serie de spectacole de cîntece și dansuri, sub conducerea dirijorală a folcloristului Constantin Arvinte. Au fost selecționate pentru programul turneului dansuri oltenești, moldovenești, oșenești, transilvănene, case vor pune în valoare frumusețea Anișcării, talentul interpreților. în același timp, publicul olandez va putea cunoaște și admira tradiționalele instrumente populare românești — fluierul, cavalul, ocarina, cimpoiul, tilinca, cîteva dintre genurile specifice ale muzicii populare — hora, doina, balada, precum și pe unii dintre valoroșii noștri soliști vocali și instrumentiști.

Teatrul Academic de Stat Evgheni Vahtangov" a fost primit de iubitorii de teatru români cu sentimentele de prietenie și prețuire cu care este întimpinat un colectiv artistic bine cunoscut. Mulți își aminteau, încă, de acel mișcător spectacol cu „Poveste din Irkuțk" prezentat cu cincisprezece ani în urmă. Și mai mulți doreau să vadă, în ipostază scenică, pe interpreții unor celebre pelicule sovietice : „Idiotul", „Anna Karenina", „Război și pace".Turneul întreprins acum la București și la Iași de către Teatrul „Vahtangov" a inclus două realizări de referință ale teatrului, două creații intrate în istoria artei scenice sovietice.Cea dinții. „Omul cu arma" de N. Pogodin, constituie reluarea, într-o nouă modalitate, a unei montări mai vechi a teatrului, semnată de Ruben Simonov. Lucrare inspirată din evenimentele furtunoase și dramatice ale anului 1917, piesa lui Pogodin vorbește, prin destinul exemplar al lui Ivan Șadrin, despre a- deziunea soldaților de pe front, a poporului, la cauza revoluției, despre hotărîrea sa de a apăra cu arma în mină „decretele", cuceririle puterii sovietice.în transpunerea scenică actuală a Teatrului „Vahtangov", tablourile largi, monumentale, evocind simbolic măreția Smolnîi-ulul — puternic luminat în noapte și străjuit de steagurile roșii — alternează cu scenele în care, Vi- zindu-se portretizări morale. lumina cade pe chipurile asprite de suferință ale oamenilor frun țările implicării voluției.Spectacolul — tocmai de aceea realizat de Evgheni Simonov, artist al poporu-
simpli, pe con- lor, pe gesturile lor în mersul re-

999

prin măiestrie și angajare
lui al U.R.S.S., cu ocazia centenarului nașterii lui V. I. Lenin — aduce în scenă chipul marelui conducător. Interpretul acestui rol de o deosebită complexitate este M. Ulianov, artist al poporului al U.R.S.S. înfringînd dificultățile legate de însăși prezența lui Lenin în conștiința celor care l-au cunoscut, l-au văzut, ca și cele generate de modelul altor interpreți, mult apreciați, ai acestui rol, Ulianov caută ca. dincolo de asemănarea fizică (mișcare, privire, ros-

De un deosebit interes s-a bucurat și cealaltă montare a turneului : „Prințesa Turandot". Căci această versiune scenică a farsei lui Carlo Gozzi nu este numai cartea de vizită a regizorului de excepțional talent care a dat numele teatrului moscovit, nu este numai ultima montare, programatică, a lui Evgheni Vahtangov, ci și un spectacol dâ referință pentru modificările relației text-spectacol în ultima jumătate de veac, pentru evoluția convențiilor teatrale. S-ar putea spune
Turneul Teatrului

„Evgheni Vahtangov“

tire, tip de reacții etc.), realizată prin studii documentate. să -sugereze personalitatea lui Lenin îndeosebi prin prisma unei anumite atitudini umane, spirituale. Creația sa constă, așadar, in felul în care conturează, dincolo de aparențele de simplitate și liniște, tensiunea căutărilor șl a reflecției dinaintea unor decizii istorice. Memorabil. în acest spectacol, este — prin simplitatea sa, prin naturalețea sa cuceritoare, prin unda sa de umor, prin patetismul său bine cenzurat — artistul poporului al U.R.S.S. N. Grițenko în rolul lui Șadrin. De altfel, o impresie foarte bună lasă aici fiecare interpret. înce- pînd cu I. Borisova, L. Paș- kova, continuînd cu L. Țeli- kovskâia și sfîrșind cu in- terpretii soldaților care se alătură revoluției.

că. așa cum din „Mantaua" lui Gogol s-a născut o întreagă literatură, din „Prințesa Turandot" au izvorît numeroase căutări teatrale (unele cu adevărat fertile, altele gratuite, pur formale — toate însă utile unor sedimentări în .perspectiva timpului).Spectacolul actual, realizat și el în urmă cu 12 ani de elevul și discipolul lui Vahtangov, Ruben Simonov, este o reluare a montării originale din 1922. Reluare pioasă, dar totodată creatoare atîta vreme cît s-a urmărit valorificarea însușirilor specifice inter- preților de azi al spectacolului....Urmărești cu plăcere jocul caleidoscopic al culorilor tari, violente, schimbarea „la vedere" a decorurilor, agitația și metamorfoza neobosită a personajelor, modificarea continuă și bruscă a registrelor, geneza

unui univers grotesc, ntl lipsit de poezie. Contrastul și mișcarea, inventivitatea de nimic zăgăzuită devin adevărate legi ale desfășurării scenice. își dau întil- nire în acest spectacol de teatru total : muzica, dansul, pantomima, arta improvizației — cu spirituale trimiteri în contemporaneitate.Spectacolul — în concepția lui Vahtangov — trebuia să fie o sărbătoare, deopotrivă a spiritului și a simțirii înnobilate. „Prințesa Turandot" ne-a apărut ca o sărbătoare tumultuoasă, prezidată de imaginație și de geniul parodiei, născută dintr-o extraordinară poftă de joc.în chip revelator, actorii I. Borisova, V. Lano- voi, L. Maksakova, E. Rai- kina, N. Nehlopocenko, artiști ai poporului sau artiști emeriți, rămîn stăpînii incontestabili ai acestei lumi a fanteziei, cucerindu-ne cu farmecul, cu nervul, cu hazul lor.O deosebită Impresie au lăsat asupra publicului nostru, pentru excepționala lor profesionalitate, pentru verva lor autentică, dar ți pentru sîrgulnța pe care au depus-o pentru a rosti zeci de replici spirituale în limba română — interprets celor patru măști ale comediei italiene : I. Iakovlev, N. Grițenko, E. Zorin și V. Etuș.„Prințesa Turandot" ne-a apărut intr-adevăr ca „un imn închinat tinereții, fericirii și umanismului" ți ne-a lăsat, alături de „Omul cu arma", o impresie deosebită cu privire la vi guroasele tradiții ale art# sovietice și la bogăția talentelor teatrului moscovit „Vahtangov".
Natalia STANCU-
ATANAS1U

Specialiștii consideră — iar experiența le dă dreptate — că. pentru a se dezvolta bine, într-un program de viață rațional, orice elev trebuie să facă. în medie, cel puțin o oră pe zi exerciții fizice. Una dintre formele principale pentru realizarea acestui program minimal o constituie cele 2—3 lecții de educație fizică si sport din programul sco- . Iar săptămînal și obligatoriu. Multe scoli, din multe localități, au acumulat în acest sens experiențe interesante si rodnice — care trebuie popularizate, generalizate și aplicate mai insistent. Persistă însă, în acest domeniu, și o serie de neajunsuri care, cu ceva mai multă preocupare, ar putea fi înlăturate.Unele din lecțiile de educație fizică sînt formale, de nivel scăzut, puțin atrăgătoare, cu insuficientă dozare a efortului fizic, și deci, fără e- ficiența scontată (se desfășoară în clase ori pe coridoare), primesc altă destinație sau uneori pur și simplu nu se țin. Se urmărește în prea mică măsură dezvoltarea calităților fizice ale copiilor școlari, dezvoltarea condiției fizice si a capacității de efort, călirea si fortificarea organismului, formarea ținutei corecte și frumoase a corpului, instruirea în ramurile sportive, cultivarea pasiunii soortiVe. formarea obișnuinței cu activitatea în aer liber, cu practicarea exerci- tiilor fizice și a sportului în tot cursul vieții.Pe alocuri se face simțită o slăbire a exigentei în aplicarea conținutului programelor, a normelor de pregătire fizică : se manifestă o îngăduință în aprecierea rezultatelor obținute la trecerea acestor norme — aiungîndu-se ca. în destule cazuri, notele să nu reflecte nivelul real al pregătirii fizice si sportive a elevilor.Din acest punct de vedere, trebuie să arătăm că o mare importanță o are, totodată, atitudinea părinților — mai ales, a mamelor — față de sport. Cind copiii aduc a- casă o notă mică la educație fizică, faptul nu atrage atenția tot atît de

DE SPORT"mult ca o notă asemănătoare la una din materiile considerate de bază. Este regretabil că unii părinți, preocupați unilateral de pregătirea intelectuală a copiilor, caută să-i ferească prin scutiri medicale de la lecțiile de educație fizică, scutiri pe care, de altfel, unii medici le acordă cu ușurință.în altă ordine de idei, sîntem de părere că nu s-a procedat bine nici în cazurile în care a fost redus numărul lecțiilor de educație fizică și sport la unele tipuri de școli si clase. Ar fi. poațe. nimerit să se re- analizeze situația si să se revină a- sunra unor asemenea măsuri. Acti-
ÎNSEMNĂRI

DESPRE EDUCAȚIA FIZICA
A ELEVILOR

vitatea sportivă nu încarcă programele școlare, ci este de natură compensatoare ; mișcările fizice curente ne care le fac elevii școlilor profesionale la orele practice nu pot a- vea același efect ca activitățile dirijate de educație fizică si sport.Viața arată că, pentru a se asigura volumul de exerciții fizice necesar unei dezvoltări armonioase și sănătoase a elevilor, pe lingă lecțiile din programul școlar obligatoriu mai sînt necesare, săptămînal, circa 3—5 ore de educație fizică — activitate care trebuie realizată în timpul liber.în mesajul adresat Conferinței pe țara a mișcării sportive, tovarășul Nicolae Ceaușescu stăruia în mod deosebit asupra necesității ca atît conducerile școlilor, cît și organizațiile de tineret și sportive să acționeze în modul cel mai hotărît pentru a asigura cuprinderea întregului tineret, începind cu copiii, cu pionierii, elevii din școli, cu studenții, cu tineretul din întreprinderi și instituții, în practicarea sistematică a e- xercițiilor fizice, sportului și turis-

muise. după cum am văzut, avutul obștesc în două rînduri, din avutul personal — cel de pe lotul ajutător — nu culesese nici măcar un știulete !Hotărîrea instanței — 1 an închisoare.Chiar personal fiind, acordul global nu înseamnă că poate fi „interpretat" personal.
Răspundere 

cusută 
cu ată albă

Alecu C.Bulică I. Ciocăndel N.Contrar aparențelor, numele menționate mai sus nu reprezintă tr-un catalog școlar, vreo lista gestiuni... obștești. Dar, să luăm lucrurile de la capăt, așa cum s-au petrecut ele...Recent, la un control, vinzătoarei Nlcu- lina I, fostă gestionară la jnagazinul sătesc Măineasca, din comuna părtinind de cooperativa lă Fierbinți), i s-a găsit ne în valoare de 28 577 nită, pe de o parte, din degradarea unor importante cantități de mărfuri, pe de altă parte, din sustrageri și din vînzajea „pe credit" a unora dintre produse. Motiv pentru care gestionara, alături de tejgheaua cu bani, ținea și un registru personal, un repertoar în care — pentru a „stimula" vîn- zarea, după cum afirmă (?!) — deschisese nici mai mult pici mai puțin decît un număr de... 155 „conturi" ! (De remarcat că, printre titulari, figurează și minori în vîrstâ de numai 8 ani. cărora gestionara le dădea pe credit... țigări I).

altă evidență de debitori un extras din- nici extras din alfabetică. Este... „personali" ai unei
Pietrichioaia fade consum zona- o lipsă în gestiu- lei. Lipsă prove-

Pe lingă culpa gestionarei, explicația acestei flagrante încălcări de lege o găsim tot între filele dosarului in cauză : Nicu- llna I., fosta vînzătoare — nou angajată în funcție — nu avea nici studiile prevăzute de lege, nici calificarea necesară. Avea numai... 4 clase și era de profesie... croitoreasă 1Ce au de spus organele de resort care au făcut angajarea ?!
Atențiune, șoferi!

Pe șoseaua națională, din sens opus, trudit de munca unei zile pline de alergătură, se întoarce, mînînd din urmă turma de oi a cooperativei, ciobanul Gh. T.Mașina înaintează...Ciobanul înaintează...Normal, n-ar fi trebuit să se Intîlnească...' Trei copii însă nu-și vor mai vedea niciodată tatăl, pulverizat de pe suprafața șoselei...P.S. Judecind cazul, Tribunalul județean Prahova a pronunțat cuvenitele pedepse. De asemenea, cuvenitele pensii de întreținere pentru cei trei minori.Dar cei trei copii vor rămîne mai depart# orfani.

un fel de jenă. Ca și cum mărturiile lor nu ar fi avut nimic de-a face cu furturile în cauză, cu abuzul săvîrșit de inculpat.Pe lingă sancțiunile aplicate — trecerea sumelor plătite în contul statului — n-ar fi oare cazul ca, în situații similare, chilipirgiii să suporte, la rindul lor. și o sancțiune corespunzătoare gravității faptei comise ?
Din caietul
grefieruluiUn individ — A.B., de profesie șofer — se urcă într-o zi la volanul mașinii pe care lucrează și, fără prea multă tragere ■ de inimă, pornește în cursă. E obosit frînt — cu o noapte înainte n-a prea avut chef de dormit, ci de cu totul altceva — dar ține totuși să meargă unde are nevoie, să-și termine treburile.Un altul — N.T., de profesie mecanic — trebuia să îi revizuiască cu o zi înainte mașina ; contrar oricăror norme de conduită profesională, contrar obligațiilor legale, n-o face. îi predă mașina așa cum o primise, cu grave defecțiuni la sistemul de frinare.Un al treilea — o cetățeancă pe nume M.V. — se trezește că, spre seară, are o anume treabă la treizeci de kilometri de casă, într-o altă comună. Și mai vrea ceva : vrea să economisească suma de bani primită de la părinți pentru autobuz. Așa că, fără să stea prea mult pe gînduri, se hotărăște să meargă cu autostopul. Și, pentru a avea mai mult „succes", trece iute în fața oglinzii...Lucrurile încep să se înlănțuie. Revizorul tehnic dă bun de plecare mașinii, șoferul se urcă la volan, preafercheșa iese în mijlocul drumului... (Peste cîteva minute, după ce o va lua de pe marginea șoselei, microbuzul va demara iar, în plină viteză. Cu numai jumătate din atenția șoferului însă ! Cealaltă jumătate...).

Leac pentru 
chilipirgii

— Mie mi-a adus trei metri cubi de balast !— Mie tot trei !— Mie două mașini 1Recent, Constantin Dobrescu — domiciliat in comuna Vîrtoapele, Teleorman — a apărut în fața instanței — judecătoria Giurgiu — pentru sustragere din avutul obștesc și abuz în serviciu.De la un timp. în loc să-și vadă de îndatoririle de serviciu. în calitate de șofer la C.F.R. — București, acesta s-a apucat de furt și cărăușie de balast. Fapte pentru care a fost judecat și condamnat definitiv la 10 luni închisoare.Evident, cu ocazia judecății s-au produs probele cerute de lege, au fost ascultați martori. Inclusiv „beneficiarii" sustragerilor și cărăușiilor ilegal făcute de către C.D.P. Singhiordan, P. Chiriță și P. Cornea — au cumpărat cite trei metri cubi de balast ;Șt. Aptu, D. Chiriță, I. Preda. P. Giscă șl C. Tăranu — cite una sau două mașini. Lucru pe care, rînd pe rînd, l-au mărturisit, fără nici un fel de rețineri, fără nici

Vă închipuiți, onorată instanță, că dacă 
eu, care semnasem actele de primire a 
mărfii, nu știam care este prețul exact al 
băuturilor — pentru că îl uitasem — cu 
atît mai mult nu aveau de unde să-l știe 
ei, consumatorii. De aceea și nicidecum 
din dorința de a mă îmbogăți pe nedrept, 
cum scrie în rechizitoriu, chiar după ce ei 
mi-au făcut cunoscut că prețul pe care 
li-l iau eu este cu mult mai mare decît cel 
real, subsemnatul am vîndut ginul tot așa, 
cu prețul „umflat".(Fragment din susținerile inculpatului, dosar penal nr. 1 076/75, Tribunalul județean Ilfov).

„Este adevărat că atunci, în ziua de 10 
ianuarie, după ce soția reclamantului l-a 
lovit în cap cu toporul, și eu și soția i-am 
mai aplicat acestuia cîteva lovituri — care 
cu ce am putut ; socot insă că atit pedeap
sa aplicată mie, cît și pedeapsa aplicată 
soției mele — cite 3 500 lei amendă pena
lă — n.n. — sînt prea mari, cu atît mai 
mult cu cît noi nu sintem niște străini, ci 
facem parte din familie, fiindu-i socri".(Fragment din declarația inculpa- țllor C. și Gh. S„ Dosar penal 1522/ 75, Tribunalul județean Ilfov).

Titus ANDREI

mului. Incontestabil că, pînă acum; și in această direcție s-au obținut o seamă^ de realizări ; dezbaterile pe această temă, care au avut loc cu prilejul diferitelor analize organizate în județe, de către organele de partid și organele sportive locale, au relevat însă că progresul este foarte lent. Din totalul elevilor, numai a- proximativ 4 la sută sînt sportivi legitimați, 10 la sută practică sportul sistematic, iar 25 la sută il practică ocazional. Cercetări de specialitate atrag atenția asupra unor tendințe negative privind dezvoltarea motrică și rezistența fizică a e- levilor ca urmare a faptului că majoritatea acestora efectuează puțină activitate fizică și sportivă, se limitează la lecțiile din orarul școlar ; recreația fizică în orele și zilele libere este neglijată, sedentarismul se extinde, unii elevi petrecînd zilnic 10—12 ore în poziții statice.Iată de ce rămîne de o stringentă actualitate stimularea, în continuare, a unei largi și multilaterale dezvoltări a educației fizice și a sportului de masă în rîndul tineretului școlar. Există în această privință largi posibilități ce se cer valorificate, pentru a asigura un caracter de masă activităților fizice în aer liber și practicarea pe scară largă a ramurilor sportive. Se poate, și este necesar, ca toți elevii să practice gimnastica zilnică de înviorare (chiar în regimul zilei de școală) și atletismul (loc de alergare este pretutindeni), ca toți copiii din localitățile situate pe lingă ape să știe să înoate, iar cei din zonele de deal și munte să schieze. Lărgirea și permanentizarea formelor competiționale pe plan local (în cadrul școlilor și claselor, al antrenamentelor pentru concursuri), extinderea excursiilor pedestre, a centrelor pentru practicarea diferitelor ramuri sportive etc. — iată cîteva activități care, în spiritul cerințelor documentelor de partid, s-ar putea experimenta și, apoi, permanentiza în fiecare județ, în școli, cartiere și localități..Așa cum se sublinia cu prilejul a- r a lizelor despre care vorbeam, nu s7a .obținut o îmbunătățire substanțială în dezvoltarea educației fizice și a sportului de masă, pentru i”'_ numeroase conduceri de școli, orgt nizații de tineret și sportive nu. sinț suficient de exigente în traducerea in viață a sarcinilor ce le revin, nu duc pină la capăt hotăririle și măsurile stabilite, se limitează la acțiuni sporadice, se orientează in principal spre echipe și competiții care antrenează elevii legitimați și reprezentativele școlii. Se subestimează aptitudinile școlarilor de a-și organiza în timpul liber propria activitate sportivă, posibilitățile lor do a se forma ca instructori, arbitri, a- nimațori și organizatori de acțiuni sportive. Or, rezultate bune se obțin acolo unde elevii au devenit sufletul tuturor acțiunilor, unde ei au e- chipe proprii conduse și arbitrate de ei. unde se prind • cît mai frecvent în întreceri (antrenîndu-se cu regularitate și perseverentă), unde sînt stimulați si sprijiniți in munca sportivă nu numai de profesorii de e- ducatie fizică, ci de toate cadrele didactice din școală, și chiar de părinți.în sfîrșit, practica demonstrează că o condiție esențială pentru dezvoltarea educației fizice și a sportului școlar o constituie încurajarea și extinderea inițiativelor locale pentru a se asigura în fiecare școală și cartier terenurile sportive necesare, înzestrate cu tot ce e nevoie pentru desfășurarea activității didactice ; tot pe aceste terenuri elevii trebuie stimulați să-și petreacă, după preferință, o parte din timpul lor liber.în spiritul hotărîrii Plenarei C.C. al P.C.R. din februarie-martie 1973, la îndeplinirea acestor obiective o contribuție mai activă sînt chemate sa aducă și organizațiile de partid din școli. încurajînd și sprijinind a- menajarea unor baze sportive simple, influențînd atitudinea unor cadre didactice în dorința sprijinirii a- cestei laturi a educației, dezvoltînd in fiecare colectiv un climat favorabil ideii de mișcare in aer liber, or- . ganizațiile de partid pot și trebuie să stimuleze decisiv progresul educației fizice și sportului în școli.
Prof. Gh. VLĂDICĂ
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Încheierea vizitei primului ministru 
al Republicii Capului Verde, Pedro Pires

încheierea convorbirilor 
oficialeLuni dimineața, la Palatul din Piața Victoriei, s-au încheiat convorbirile oficiale dintre primul ministru al Guvernului Republicii Socialiste România, Manea Mănescu, și primul ministru al Republicii Capului Verde, Pedro Pires. Ele s-au finalizat în elaborarea unor documente care deschid noi perspective colaborării bilaterale pe multiple planuri.Cei doi prim-miniștri au semnat comunicatul comun și protocolul privind Inițierea și dezvoltarea relațiilor bilaterale In domeniul cooperării economice, schimburilor comerciale, culturale și In alte domenii de interes reciproc.După semnarea documentelor, cel doi prim-miniștri au rostit alocuțiuni.

COMUNICAT COMUN
La invitația primului ministru al Guvernului Republicii Socialiste România, Manea Mănescu, primul ministru al ' Guvernului Republicii Capului Verde, Pedro Pires, a efectuat o vizită oficială de prietenie în Republica Socialistă România, între 14 și 20 octombrie 1975.în timpul vizitei, președintele Republicii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu, a primit pe primul ministru al Guvernului Republicii Capului Verde, cu care a avut o convorbire cordială și prietenească în probleme bilaterale și Internaționale de ihteres comun.Primul ministru Pedro Pires a transmis tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, din partea tovarășului Aristides Pereira, secretar general al Partidului African al Independenței din Guineea-Bissau și Insulele Capului Verde, președintele Republicii Capului Verde, un călduros mesaj de prietenie, urări de sănătate și fericire personală, de progres și prosperitate pentru poporul român.Mulțumind pentru mesajul transmis, tovarășul Nicolae Ceaușescu a rugat pe primul ministru să adreseze tovarășului Aristides Pereira și cu această ocazie sincere și calde felicitări pentru dobîndirea Independenței de către poporul din Capul Verde, urări de sănătate și fericire personală, de succes deplin în activitatea consacrată dezvoltării economice și sociale a patriei.Delegația guvernamentală a Republicii Capului Verde a vizitat obiective economice și social-culturale din Capitală, precum și din județele Argeș, Brașov, Prahova și Sibiu, luînd cunoștință cu satisfacție de unele realizări ale poporului român. Membrii delegației s-au bucurat de o primire călduroasă și cordială, expresie a prieteniei și solidarității care leagă popoarele celor două țări.între primul ministru al Guvernului Republicii Socialiste România, Manea Mănescu,'și primul ministru al Guvernului Republicii Capului Verde, Pedro Pires, au avut loc convorbiri oficiale cu privire la dezvoltarea relațiilor dintre cele două țări șl s-a efectuat un larg schimb de păreri asupra unor probleme majore ale vieții internaționale.Convorbirile s-au desfășurat !ntr-o atmosferă de prietenie, de respect și înțelegere reciprocă. Primii miniștri au constatat cu deplină satisfacție că relațiile de prietenie și colaborare dintre Partidul Comunist Român și Partidul African al Independenței din Guineea-Bissau și Insulele Capului Verde (P.A.I.G.C.). dintre Republica Socialistă România șl Republica Capului Verde, dintre popoarele celor două țări au o bogată tradiție, materializată în sprijinul militant, larg și multilateral, pe plan politico- diplomatic. moral și material, acordat de poporul român luptei de eliberare națională a popoarelor din Guineea-Bissau și Capul Verde de sub dominația colonialistă.O importantă deosebită pentru întărirea prieteniei și solidarității militante dintre cele două țări și popoare au avut contactele pe linie de partid, convorbirile tovarășului Nicolae Ceaușescu. secretar general al Partidului Comunist Român, cu regretatul Amilcar Cabrai, fondatorul P.A.I.G.C., și tovarășul Aristides Pereira, actualul secretar general al P. .I.G.C., hotărîrile adoptate la în-; tîl,virile de la București din 1972 și 1973, cit și cu alte ocazii.Vizita primului ministru al Guvernului Republicii Capului Verde în Republica Socialistă România se înscrie ca- o nouă expresie a evoluției pozitive a relațiilor dintre cele
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box Primele gale, primele surprize
în primele gale ale turneului final al campionatelor naționale au avut loc cîteva partide interesante, care au plăcut publicului prezent în jurul ringului clin Palatul sporturilor și culturii. Reuniunile au fost presărate și cu destule surprize. Astfel, doi pu- giliști cu experiență — e vorba de Pavel Nedelcea și de Memet Iuseim — s-au văzut înfrînți, și încă fără drept de apel. Reșițeanul Nedelcea, care a urcat de la categoria pană la cea semiușoară. a fost întrecut la puncte de Marin Peia (Metalul București), iar constănțeanul I. Memet a pierdut, tot la puncte, meciul susținut in compania inimosului Donciu Mihai. Dar culmea surprizelor a fost K.O. suferit de I. Gyorfi (Dinamo), fost campion al categoriei mijlocii în 1974, din partea gălățeanului Constantin Chiralu. De altfel, ieri. Ion Mocanii (Bocșa Română), un alt foșt campion in 1974 (la categoria mijlocie-mică). a fost eliminat de Vasile Didea (Dinamo). Greu și-a dobindit calificarea și Al. Năstac (Steaua), învingător la puncta in fața lui Răducu

La solemnitatea semnării documentelor oficiale au participat : Angelo Miculescu, viceprim-ministru al guvernului, ministrul agriculturii și industriei alimentare, Ion Cosma, ministrul turismului. Emil Nicolcioiu, ministrul justiției, Ion St. Ion, secretar general al Consiliului de Miniștri, Cornel Pacoste, adjunct al ministrului afacerilor externe, alte persoane oficiale.Au luat parte Luis Fonseca, membru al Comitetului Național, responsabilul Direcției regionale de partid St. Vicente, Leonillo Monteiro, directorul național al industriei, energiei și resurselor naționale, Manuel Duarte, consilier juridic la președinția republicii, alte persoane oficiale.

două țări, o confirmare a dorinței ambelor părți de a acționa în direcția întăririi si diversificării acestor relații, în interesul celor două popoare. al cauzei generale a păcii, a victoriei luptei împotriva imperialismului, colonialismului și neocolonia- lismului.Părțile au exprimat hotărîrea lor de a dezvolta relațiile de colaborare în domeniile economic, tehnico-ști- ințific și cultural pe baza egalității în drepturi și avantajului reciproc, într-o primă etapă vor fi inițiate acțiuni de cooperare în domeniile agriculturii, prospecțiunilor geologice și dezvoltării industriale.Pentru crearea cadrului juridic necesar desfășurării colaborării și cooperării economice, cele două părți au examinat posibilitățile privind încheierea în viitor a unei convenții de cooperare în domeniul pescuitului. cit și inițierea de negocieri pen- țru încheierea unui Acord de cooperare economică și tehnică pe termen lung, precum și a unui Acord comercial între Republica Socialistă România și Republica Capului Verde. Cei doi prim-miniștri au semnat un Protocol privind inițierea și dezvoltarea relațiilor bilaterale în domeniile cooperării economice, schimburilor comerciale, culturale și în alte domenii de interes reciproc.Examinînd principalele probleme Internaționale actuale, cei doi prim- miniștri au constatat cu satisfacție preocuparea guvernelor celor două țări pentru instaurarea în relațiile internaționale a unui climat de pace, securitate și cooperare, care să permită tuturor popoarelor lumii să-și hotărască liber soarta și să-și organizeze viața în conformitate cu interesele lor, fără nici un amestec din afară..Ei au scos în evidență mutațiile profunde care au loc în lume, in sensul eliminării raporturilor de subordonare, afirmării voinței popoarelor de a fi stăpîne pe propriile destine, pe bogățiile lor naționale, a hotărîrii lor de a pune capăt politicii de inegalitate și dominație, de a se dezvolta într-un climat de pace, securitate și colaborare. în această privință, un rol tot mai important revine țărilor mici și mijlocii, țărilor în curs de dezvoltare, statelor nealiniate, fără participarea cărora nu este de conceput rezolvarea marilor probleme care preocupă azi omenirea.Cele două părți au subliniat necesitatea întemeierii relațiilor dintre toate statele pe principiile respectării stricte a Independenței și suveranității naționale, deplinei egalități în drepturi, neamestecului în treburile interne ale altor state, respectării integrității teritoriale, rezolvării problemelor în dispută pe cale pașnică, nerecurgerii la forță sau la amenințarea cu forța și cooperării între toate statele.Apreciind că eliminarea subdezvoltării constituie o condiție importantă a instaurării unui climat de pace și securitate în lume, cei doi prim-miniștri au reafirmat hotărirea țărilor lor de a acționa cu fermitate* * pentru instaurarea unei noi ordini economice și politice internaționale. Primul ministru al Guvernului Republicii Capului Verde a dat o înaltă apreciere contribuției remarcabile a președintelui Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, eforturilor sale consacrate instaurării unei noi ordini economice și politice internaționale. într-o lume mai bună și mai dreaptă.

Se împlinesc astăzi șase ani de la preluarea puterii în Somalia de către Consiliul Revoluționar Suprem, e- veniment ce a pus capăt perioadei de frămîntări interne pe care le-a cunoscut tinărul stat după constituirea sa, la 1 iulie 1960, prin unirea celor două foste colonii a- flate, vreme îndelungată, sub dominația italiei și, respectiv, Angliei.Actul de la 21 octombrie 1969 a marcat inaugurarea unei noi orientări în toate sec
Luni după-amiază a sosit în Capitală o delegație a Partidului Comunist Italian, condusă de Pietro Carmeno, membru al C.C. al P.C.I., care, la invitația C.C. al P.C.R., face o vizită in țara noastră.La sosire, oaspeții italieni au fost

Ieri, redactorul-șef al ziarului ..Pravda". Mihail V. Zemianin. membru al C.C. al P.C.U.S.. a fost oaspete al redacției ziarului „Scînteia".în cursul vizitei a avut loc o întilnire prietenească cu ca

în atmosfera de puternică angajare politică a tineretului în vederea traducerii în viață a hotărîrllor Congresului al XI-lea al partidului, sîm- bătă și duminică s-au desfășurat conferințele și alegerile organizației municipale București a U.T.C., ale organizațiilor județene Alba, Argeș, Brașov, Buzău, Caraș-Severin, Cluj, Constanța, Dolj, Hunedoara, Ialomița, Iași, Ilfov, Mehedinți, Mureș, Suceava, Teleorman, Timiș și Vaslui ale U.T.C. S-a încheiat, astfel, o importantă etapă din ansamblul de acțiuni ce preced și pregătesc Congresul al X-lea al U.T.C. și Conferința a X-a a U.A.S.C.R. La conferințe au participat prim-secretari șl secretari ai organizațiilor respective ale P.C.R.In încheierea lucrărilor, într-o atmosferă de puternic entuziasm, participanta au adresat telegrame Comitetului Central ai Partidului Comunist Român, tovarășului Nicolae Ceaușescu.

Ministrul afacerilor externe al Republicii Socialiste România, George Macovescu, a adresat o telegramă de felicitare secretarului de stat pentru afacerile externe al Republicii Democratice Somalia, Omar Arteh Ghalib, cu ocazia celei de-a Vl-a aniversări a Zilei naționale a Republicii Democratice Somalia.
★Luni dimineața, delegația veteranilor italieni, din care au făcut parte Giullio Mazzone. secretarul national al Asociației naționale a partizanilor italieni, și Giani Fernando, membru al Comitetului Executiv al Federației italiene a voluntarilor pentru libertate. a părăsit Capitala. îndreptin- du-se spre patrie. Oaspeții au avut convorbiri cu conducerile Comitetului organizatoric al veteranilor din războiul antifascist și Comitetului foștilor luptători antifasciști, au vizitat obiective economice și turistice, locuri și monumente istorice din București, Valea Prahovei și Brașov.
★Institutul român pentru relațiile culturale_cu străinătatea a organizat luni după-amiază o manifestare culturală cu prilejul celei de-a Xl-a a- niversări a proclamării independenței naționale a Republicii Zambia.Au fost prezenți reprezentanți ai I.R.R.C.S.. ai Ministerului Afacerilor Externe. Ligii române de prietenie cu popoarele din Asia și Africa, Consiliului Culturii și Educației Socialiste, oameni de artă și cultură, un numeros public, tineri zambieni care studiază la București.In încheierea manifestării a fost prezentat un program de filme documentare.

Cei doi prim-miniștri au apreciat rolul pozitiv al mișcării de nealiniere în adîncirea solidarității țărilor subdezvoltate și in curs de dezvoltare, contribuția sa la promovarea noilor
MANEA MĂNESCU

Primul ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România

(Mangalia), printr-o decizie a juriului la limită (8—2). Alte rezultate :V. Silberman (Rapid) l-a învins prin abandon in repriza a Il-a pe D. Stă- nescu (Rafinorul). La categoria semi- muscă : T. Ghinea (Steaua) b.p. Săli Adem (Steaua) ; P. Ganea (B.C. Galați) b.ab. 1 Tr. Boscu (B.C. Galați) ; Al. Turei (Voința Cluj-Napoca) 'b.p Turan Rușid (Farul) ; R. Cosma (Dinamo) b.ab. 1 C. Buhara (C.S.M. Reșița) ; la categoria mijlocie-mică : P. Istrate (B.C. Galați) b.p Val. Filip (Farul) ; Ilie Tirilâ (B.C. Galați) b.p. N. Tudor (Metalul București) ; Al Tirboi (Farul) b.p. D. Staicu (B. C. Brăila). La categoria muscă, Ibrahim Faredin (Farul) b. ab. 2 I. Gavrilă (Steaua) ; C. Gruescu (Steaua) b.p. Al. Sigheti (A.S.A. Cluj-Napoca) : Toma Mihai (Litoralul) b.p. Paul Dragu (Steaua) ; Niță Robu (B.C. Brăila) b. ab. Mustafa Ismet (Cimentul) ; Dinu Teodor (Dinamo) b.p. V. Drăgan (Voința) ; Dinu Con- durat (Steaua) b. ab. S. Popa (A.S.A. Bacău). Astăzi, de la orele 15,00 și 19,00, au loc alte două reuniuni.

După vizita oficială de prietenie întreprinsă în țara noastră la invitația primului ministru al Guvernului Republicii Socialiste România, Manea Mănescu, luni după-amiază au părăsit Capitala — plecînd spre Belgrad — primul ministru al Guvernului Republicii Capului Verde, Pedro Pires, și persoanele oficiale care l-au însoțit.Pe aeroportul Otopenl, unde erau arborate drapelele de stat ale celor două țări, primul ministru al Republicii Capului Verde a fost salutat cu cordialitate de primul ministru român, Manea Mănescu, de Angelo Miculescu, viceprim-ministru al guvernului, ministrul agriculturii și industriei alimentare, Ion Cosma, Radu Păun, miniștri. Ion Șt. Ion. secretar general al Consiliului de Miniștri, Nicolae Mihai, președinte al CENTROCOOP, Cornel Pacoste, adjunct al ministrului afacerilor externe, Octavian Groza, prim-vicepreșe- dinte al C.N.S.T.. alte persoane oficiale. •A fost de față Petar Dodik, ambasadorul R.S.F. Iugoslavia la București.

principii de relații interstatale, la a- firmarea dreptului de dezvoltare independentă a fiecărui popor, la promovarea cauzei păcii, colaborării și înțelegerii în lume. Primul ministru al Guvernului Republicii Capului Verde a apreciat participarea României- la Conferința țărilor nealiniate de la Lima.Cele două părți au salutat marea victorie a popoarelor africane care, printr-o luptă îndelungată pe plan politic și militar, au înlăturat colonialismul portughez, contribuind astfel la triumful forțelor progresiste din Portugalia în lupta lor împotriva fascismului, deschizind în același timp perspectivele lichidării totale a colonialismului și rasismului în Africa. Cei doi prim-miniștri au salutat cu deosebită satisfacție proclamarea independenței statelor Guineea-Bissau, Mozambic. Sao Tome și Principe. Cele două părți și-au manifestat preocuparea față de situația din Angola și și-au exprimat solidaritatea cu lupta poporului angolez pentru independență și unitatea țării sale. Ele au condamnat politica de discriminare rasială și apartheid dusă de regimurile minoritare și rasiste din Africa de Sud și Rhodesia și au reafirmat deplina solidaritate cu lupta dreaptă a popoarelor Zimbabwe și na- mibian pentru libertate și independență.Cele două părți au apreciat că încheierea cu succes a lucrărilor Conferinței pentru securitate și cooperare în Europa reprezintă un moment foarte important în viața continentului european, cu consecințe pozitive atît pe planul relațiilor dintre țările europene, cit și asupra păcii și securității în întreaga lume.Cei doi prim-miniștri au exprimat preocuparea lor față de menținerea tensiunii în Orientul Mijlociu, care constituie un pericol permanent nu numai pentru pacea din această zonă, ci chiar și pentru pacea din întreaga lume. A fost exprimată convingerea celor două părți că realizarea unei păci durabile în Orientul Mijlociu necesită retragerea Israelului din teritoriile arabe ocupate în urma războiului din 1957, asigurarea drepturilor naționale legitime ale poporului palestinean, inclusiv prin constituirea unui stat palestinean independent, creîndu-se astfel condițiile necesare pentru asigurarea dreptului la existență tuturor popoarelor din această regiune.Evocînd necesitatea întăririi rolului Organizației Națiunilor Unite în viața internațională, cei doi prim- miniștri consideră că toate statele membre trebuie să participe Ia rezolvarea problemelor fundamentale cu care este confruntată omenirea, pentru ca organizația mondială să-și îndeplinească mai bine marile responsabilități ce-i revin în soluționarea pe cale pașnică a diferendelor între state și, în special, în abordarea eficientă a problemelor lichidării subdezvoltării și instaurării unei noi ordini economice și politice internaționale, ale dezarmării, ale lichidării . neîntîrziate' a rămășițelor colonialismului și rasismului.Cele două părți au constatat cu satisfacție că întîlnirile și convorbirile prilejuite de vizita primului ministru Pedro Pires au fost fructuoase și au exprimat convingerea că ele vor servi dezvoltării prieteniei și colaborării dintre România și Republica Capului Verde.Primul ministru Pedro Pires a mulțumit guvernului român pentru ospitalitatea acordată și a adresat primului ministru al Guvernului Republicii Socialiste România, Manea Mănescu, invitația de a efectua o vizită oficială în Republica Capului Verde.
PEDRO PIRES

Primul ministru al Guvernului 
Republicii Capului Verde

volei ; Echipa masculină 
calificată in turneul finalBELGRAD 20 (Agerpres). — Luni seara, în grupa preliminară de la Kralievo (Iugoslavia) a campionatului european de volei, echipa masculină a României a învins cu scorul de 3—0 (15—7, 15—9, 15—7) selecționata Belgiei. In urma acestei victorii, voleibaliștii români s-au calificat în turneul final, care va începe miercuri la Belgrad. La turneul final participă echipele U.R.S.S., Poloniei, Iugoslaviei. Cehoslovaciei. României, R. D. Germane sau Bulgariei.ȘAH :Turneul zonal feminin de șah de la Karlovy Vary a programat partidele din runda a 11-a, in care maes- trele românce Elisabeta Polihroniade și Gertrude Baumstark au remizat in partida lor directă. în clasament conduce Petra Feustel (R.D.G.), cu 8,5 puncte, urmată de Jovanovici — 7 puncte (1), Polihroniade, Baumstark. Gheorghieva, Hofmann, Karakas — cite 6,5 puncte, Asenova — 6puncte (1).

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste RomâniaSurvolînd teritoriul Republicii Socialiste România, doresc să vă transmit, stimate tovarășe Ceaușescu, nrecum si întregului popor român, cordiale salutări si cele mai bune urări de prosperitate.

HENRYK JABLONSKI
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Polone

SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ A REPUBLICS

DEMOCRATICE SOMALIA

Primul ministru al guvernului, Manea Mănescu, 
va face o vizită oficială de prietenie in R.P. PolonăPrimul ministru al Guvernului Republicii Socialiste România, Manea Mănescu, va efectua, în curind, la invitația președintelui Consiliu
Primire la primul ministru al guvernuluiPrimul ministru al Guvernului Republicii Socialiste România. Manea Mănescu. a primit, luni dimineața, pe Anwar Abdul Kader Al-Hadithi, ministrul muncii și afacerilor sociale al Republicii Irak, care a întreprins o vizită in tara noastră.In cadrul convorbirii au fost abordate unele probleme privind dezvoltarea în continuare a colaborării și cooperării româno-irakiene in diverse domenii de interes reciproc.La primire, desfășurată într-o atmosferă de cordialitate, au participat tovarășii Petre Lupu, ministrul muncii. și Cornel Hidos, adjunct al ministrului.A fost de fată Ahmad Hussein Al-
Sosirea unei delegații a Uniunii Democraților 

pentru Republică (U. D. R.) din FranțaLuni după-amiază a sosit in Capitală o delegație a Uniunii Democraților pentru Republică (U.D.R.) din Franța, care la invitația Comitetului Central al Partidului Comunist Român va face o vizită în țara noastră. Delegația este formată din Jean de Lipkowski. secretar național alU.D.R., fost ministru, ministru plenipotențiar. Albin Chalandon. membru al Comitetului Central al U.D.R., deputat, fost ministru. Paul-Marie de la Gorce. membru al Consiliului Național al U.D.R.. Marie Dewavrin. membră a Consiliului Național al U.D.R., prof. univ. dr. Florian Francois Delbarre. membru al Consiliului Național al U.D.R.. decanul Facultății de medicină din Paris- Cochin, Michel Barnier, membru al Consiliului Național al U.D.R.. funcționar superior la cabinetul secreta
0 delegație a Partidului Republican 

al Poporului din Turcia a sosit în CapitalăLuni a sosit in Capitală delegația Partidului Republican al Poporului din Turcia, condusă de Deniz Baykal, secretar general adjunct al Partidului Republican al Poporului, deputat de Antalya, care, la invitația Consiliului Național al Frontului Unității Socialiste, face o vizită în țara noastră.Din delegație fac parte : Eroi Ce- vikce, membru al C.C. al P.R.P.. deputat de Adana, Cahit Kavra, deputat de Ankara, Mahmut Turkmeno- glu, deputat de Izmir. Ekrem Kabay, senator de Burdur, Zeki Algin, președintele organizației de tineret a
Plecarea delegației F. M. I.Luni la amiază a părăsit Capitala delegația Fondului Monetar Internațional, condusă de H. Johannes Witte- veen, director general al F.M.I., care, la invitația Ministerului Finanțelor, a făcut o vizită în țara noastră.La plecare, pe aeroportul Otopeni, au fost prezenți Florea Dumitrescu, ministrul finanțelor, Vasile Malin- schi, guvernatorul Băncii Naționale a Republicii Socialiste România, alte persoane oficiale.înaintea plecării, H. Johannes Witteveen a făcut următoarea declarație unui redactor Agerpres :„Am avut onoarea să fiu primit de președintele Republicii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu. In cadrul întrevederii pe care șeful statului român a avut amabilitatea să mi-o acorde am abordat o serie de probleme actuale ale F.M.I. privind situația monetară internațională, situația economică a țărilor în curs de dezvoltare și perspectivele dezvoltării lor. Am avut, de asemenea, un schimb de păreri asupra a ceea ce trebuie să se facă in viitor pentru a îmbunătăți cooperarea internațională, pentru instaurarea unei noi ordini economice în lume, problemă actuală

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 22, 

23 și 24 octombrie, in țară : Vremea va 
fl în general închisă. Temporar cerul 
va deveni variabil. Vor cădea ploi lo
cale, mai frecvente la începutul inter

ACTUALITATEA LA FOTBALîn campionatul diviziei A, după zece etape, conduce echipa Steaua (15 p), care duminică a învins pe U.T.A. cu scorul record de 8—0 ! Pe locul secund — Dinamo (12 p), cu un meci mai puțin jucat (restanța Dinamo — Rapid se va juca miercuri, 22 octombrie, de la ora 15, pe stadionul Dinamo). Cu același număr de puncte (12), dar cu golaveraj jnferior, alte trei echipe, în ordine : A.S.A., Politehnica Iași și F.C. Argeș. Etapa viitoare (a Xl-a) va avea loc la 26 octombrie. în clasamentul golgeteri- lor : 1. D. Georgescu (Dinamo) — 8 goluri.
★Ieri, Ia F.R.F. s-a desfășurat o consfătuire cu privire la pregătirile echipei reprezentative pentru întîlnirile internaționale din perioada 16 noiembrie—17 decembrie. La consfătuire au participat conducători, an

lui de Miniștri al Republicii Populare Polone, Piotr Jaroszewlcz, o vizită oficială de prietenie în Polonia.
Samarrai. ambasadorul Republicii Irak la București.

★Luni la amiază a părăsit Capitala Anwar Abdul Kader Al-Hadithi. ministrul muncii și afacerilor sociale din Irak, care a făcut o vizită în România.La plecare, pe aeroportul International Otopenl. oaspetele a fost salutat de Petre Lupu. ministrul muncii. si de alte cadre din conducerea ministerului.Au fost nrezenti Ahmad Hussein Al-Samarrai, ambasadorul Republicii Irak la București, și membri al ambasadei. (Agerpres)

rului de stat pentru tineret și sport, Louis Bobet. membru al Consiliului Național al U.D.R.. președinte director general al firmei „Thalassa International" din Quiberon.La sosire, pe aeroportul Otopenl, oaspeții au fost salutați de Ștefan Andrei, membru supleant al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., Ghizela Vass. Teodor Marinescu, membri ai C.C. al P.C.R., Vasile Șandru, adjunct de șef de secție la C.C. al P.C.R.. Radu Enache, secretar al C.C. al U.T.C.. Lia Ma- noliu, vicepreședinte al Consiliului Național pentru Educație Fizică și Sport, Nicolae Nicolaescu, secretar general la Ministerul Sănătății.Au fost de față Raoul Delaye, ambasadorul Franței la București, și membri ai ambasadei. (Agerpres)

P.R.P., și Mehmet Kabasakal. membru în conducerea organizației de tineret.La sosire, pe aeroportul Otopeni, delegația a fost întimpinată de Cor- neliu Mănescu. vicepreședinte al Consiliului Național al F.U.S., Titus Popescu, membru al Biroului Executiv, loan Ceterchi și Cristina Luca, membri ai Consiliului Național, de activiști ai F.U.S.Au fost de față Erikăn Barlas, însărcinat cu afaceri ad-interim al Turciei la București, și membri ai ambasadei.
foarte discutată, Fondului Monetar Internațional revenindu-i un important rol în instaurarea treptată a acestei ordini prin cooperare.în timpul șederii în România, a continuat interlocutorul, am avut discuții interesante cu numeroși reprezentanți ai vieții economice românești, un schimb util de păreri care, pe de o parte, ne-a dat posibilitatea să cunoaștem mai bine progresele înregistrate în dezvoltarea economico- socială a României, iar pe de altă parte să explicăm situația internațională din punct de vedere monetar și politica F.M.I. pentru a face față acestei situații.In încheiere, H. Johannes Witteveen a arătat că politica Fondului Monetar Internațional vizează studierea posibilităților folosirii de către fiecare membru al F.M.I., și mai ales de țările în curs de dezvoltare, a facilităților de credite pentru a depăși situația prezentă, îmbunătățirea facilităților de finanțare compensatorie, crearea fondului special de trust, care are ca scop să acorde asistență în primul rînd țărilor mai puțin dezvoltate, cu venituri scăzute.
valului. Vînt potrivit, cu intensificări 
de scurtă durată. Temperaturile mini
me vor fi cuprinse între 2 $1 12 grade, 
mai coborîte în Transilvania și Mara
mureș în ultimele nopți, i^r cele ma
xime între 6 și 16 grade, izolat mai 
ridicate în sud-estul țării. La munte, 
ninsoare. In București ; Vreme în ge
neral închisă. Temporar va ploua. Vînt 
cu intensificări de scurtă durată. Tem
peratura va scădea ușor.

trenori și medici de la cluburile care dau de obicei jucătorii lotului național. Pe marginea meciului România — Turcia s-au făcut unele observații critice, destul de generale, la a- dresa conducerii tehnice și a situației din echipă. Programul pregătirilor în comun (ce vor începe la 6 noiembrie) va fi alcătuit de către Colegiul central al antrenorilor și se va aplica de antrenorii lotului (V. Stănescu și secunzii D. Niculae și E. Jenei) sub supravegherea colegiului. Lotul reprezentativ va fi selecționat din- tr-un număr de 23—25 de jucători. Printre acești fotbaliști, care vor fi urmăriți de selecționeri la viitoarele jocuri de' campionat pină la 6 noiembrie, se află : Răducanu, Moraru, Iorgulescu, Cheran, Anghelini, Săt- măreanu II, G. Sandu, Sameș, Haj- nal, Mateescu, Dinu. Dumitru, Georgescu, Bdloni, Iordănescu. Bălăci, Lucescu, Crișan, Troi, M. Sandu, Kun, Dobrin, Marcu.

Excelenței Sale MOHAMED SIAD BARRE
Președintele Consiliului Rei’oluționar Suprem 

al Republicii Democratice Somalia MOGADISCIOCea de-a Vl-a aniversare a Zilei naționale a Republicii Democratice Somalia îmi oferă plăcuta ocazie să vă adresez, in numele guvernului șl poporului român, precum și al meu personal, cordiale felicitări, cele mai bune urări de sănătate și fericire, bunăstare ți prosperitate pentru poporul somalez prieten.îmi exprim convingerea că relațiile de prietenie și colaborare dintre Republica Socialistă România și Republica Democratică Somalia se vor dezvolta și întări continuu, în avantajul celor două popoare, în interesul păcii și cooperării internaționale.
NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele
Republicii Socialiste România

toarele vieții econo- mico-sociale. Datorită măsurilor inițiate de Consiliul Revoluționar Suprem, s-a pus capăt dominației străine în principalele sectoare ale economiei acestui stat de pe coasta răsăriteană a continentului african (637 657 kmp. 3 milioane locuitori). S-a trecut la aplicarea unui program de creare a unei industrii proprii, paralel cu dezvoltarea și modernizarea agriculturii și pescuitului, ramuri de bază ale economiei țării. S-au înregistrat,
Sosirea unei delegații a P. C. Italian

Redactorul-șef al ziarului „Pravda", 
oaspete al „Scînteii"

S-au încheiat conferințele județene 
ale organizațiilor U.T.C.

Cronica zilei

de asemenea, succese importante în domeniile asistentei medicale, învățămîntului o- bligatoriu. creării unei scrieri proprii somaleze.între România șl Somalia se dezvoltă relații de prietenie și colaborare, concretizate in acțiuni și proiecte de cooperare e- conomică. corespunzătoare intereselor celor două țări și popoare, cauzei păcii și colaborării internaționale.în fotografie : vedere din Mogadiscio, :apitala țării.
întîmpinați de tovarășii Ghizela Vasș, membru al C.C. al P.C.R., Gheorghe Popa, membru al Comisiei Centrale de Revizie, vicepreședinte al Uniunii Naționale a Cooperativelor Agricole de Producție, de activiști de partid.

drele de bază ale redacției noastre. Redacterul-sef al ..Pravdei" a fost însotit de tovarășii A. I. Losev, vicepreședinte al Uniunii ziariștilor din U.R.S.S., și A. D. Rijnikov, activist al acestei uniuni.

In funcția de prim-secretar al Comitetului municipal București al U.T.C. a fost ales tovarășul Mihai Htrjeu ; ca prim-secretari ai comitetelor județene U.T.C. au fost aleși tovarășii : Aurel Ungur — Alba | Constantin Popescu — Argeș ; Constantin Faina — Brașov; Stela Bălan — Buzău ; Iosif Rujoni — Caraș-Severin ; Liliana Mihuț — Cluj ; Ioan Orezan — Constanța ; Victoria Bis- triceanu — Dolj ; Ionel Lazăr — Hunedoara ; Romulus Țolea — Ialomița ; Dumitru Nagîț — Iași ; Mihai Boțoagă — Ilfov ; Ana Cismaru — Mehedinți ; Angela Dorobanții — Mureș ; Mihai Hanganu — Suceava ; Paul Manole — Teleorman ; Ilie Co- dreanu — Timiș ; Mihai Irimia — Vaslui.Conferințele au ales, de asemenea, comisiile de cenzori, delegații la Congresul al X-lea al U.T.C. și au desemnat candidați! pentru organele centrale ale U.T.C.

Luni la prînz s-a înapoiat în Capitală delegația militară condusă ds general-colonel Sterian Țircă, adjunct al ministrului apărării naționale, care a făcut o vizită în Italia.La sosire, pe aeroportul Otopenl, au fost prezenți general-colonel Vasile Ionel, adjunct al ministrului apărării naționale, generali și ofițeri superiori.Au fost, de asemenea, de față Ernesto Mario Boiasco. ambasadorul Italiei în România, și membri ai ambasadei.
★Tn cadrul schimburilor cultural» dintre România și Polonia, luni a sosit în țara noastră colectivul Orchestrei simfonice a Filarmonicii de stat din Rzezsow. în seara aceleiași zile, la Teatrul de Stat din Oradea, orchestra a susținut un concert simfonic. Sub bagheta dirijorului Stanislaw Michalek, ea a interpretat lucrări din creația muzicală universală și poloneză. In cadrul turneului in țara noastră, orchestra va mai susține un al doilea concert simfonic la Oradea.
★în studioul de concerte al Radio- televiziunii române a avut loc, luni seara, recitalul pianiștilor Iulia șl Constantin Ganev din R. P. Bulgaria. La București, cei doi artiști instrumentiști, care au concertat și la Craiova, au interpretat un program alcătuit din lucrări de J. L. Krebs,W. A. Mozart, P. Hindemith. D. $os- takovici, W. Lutoslawski și P. Vladl- gherov.
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în Pakistan a apărut volumul:

NICOLAE CEAUȘESCU:
România — realități 

și perspective

RAWALPINDI 20 (Agerpres). — Zilele acestea. în Pakistan a văzut lumina tiparului un volum continînd o bogată culegere din cuvîntările. articolele. expunerile si interviurile tovarășului Nicolae Ceaușescu din perioada 1970—1975. Apărut sub titlul ..Nicolae Ceausescu. România — realități si perspective". în editura ..National Publishing House" din o- rasul Rawalpindi, volumul înmănunchează pentru prima oară în limba urdu lucrări importante definind liniile directoare ale politicii României socialiste, care, pe plan intern, își propune să asigure dezvoltarea multilaterală economico-socială a tării, iar pe plan extern să contribuie la edificarea unei lumi mai bune si mai drepte, la realizarea unui climat de pace. înțelegere si colaborare pașnică între state independente si suverane. la afirmarea demnității tuturor națiunilor. Un loc important este rezervat Raportului prezentat de tovarășul Nicolae Ceausescu la Congresul al XI-lea al P.C.R.Grupate în mai multe capitole tematice. textele selectate scot în e- videntă poziția tării noastre fată de transformările care au loc ne plan mondial, fată de problemele majore ale omenirii. , importanta atribuită Organizației Națiunilor Unite în viata internațională, cooperarea si relațiile României cu alte state, principiile călăuzitoare ale politicii externe românești.Un capitol aparte este dedicat relațiilor dintre Republica Socialistă România «i Republica Islamică Pakistan. evoluției favorabile a raporturilor româno-pakistaneze.Textele selectate sînt precedate de o prezentare biografică a președintelui Republicii Socialiste România, în care viața și activitatea tovarășului Nicolae Ceaușescu sînt înfățișate în strînsă interdependență cu cele
Convorbiri cehoslovaco-vietnamezePRAGA 20 (Agerpres). — Luni, la Fraga au avut loc convorbiri între delegațiile de partid și guvernamentale ale R.S. Cehoslovace, condusă de Gustav Husak, secretar general al C.C. al P.C. din Cehoslovacia, președintele R.S. Cehoslovace, și cea a

Vizita premierului Zulfikar Aii Bhutto la ParisPARIS 20 (Agerpres). — Primul ministru al Pakistanului, Zulfikar Aii Bhutto, care a sosit luni la Paris într-o vizită oficială de două zile, a avut o primă rundă de convorbiri cu primul ministru francez, Jacques Chirac. Au fost discutate probleme
Dacă cel mai populat oraș al tării, Caraci, a devenit principala poartă de intrare in Pakistan, prin sud. la Marea Omanului, multi călători preferă vechiul drum din nord, prin trecătoarea Khyber, considerată ca una din cele mai pitorești frontiere din lume. In antichitate această trecătoare a fost una din cele mai păzite porti de acces spre subcontinent, punctul pe unde au trecut și perșii lui Darius și mongolii lui Babur — pentru a veni, la sud de pragul himalayan, în contact cu civilizațiile multimilenare de acolo, creatoare ale unor valori culturale profund originale. Drumul străbate peisajul montan, de la Peshawar spre Rawalpindi și spre Islamabad, capitala modernă a Pakistanului, răsărită ca din pămînt în numai cîțiva ani la poalele Hindukușilor, și dincolo de care se întinde valea Swat, vestita regiune a florilor, supranumită Uyedana (grădină) din cele mai străvechi timpuri.De aici, din contraforturile lanțurilor muntoase cu înălțimi ce trec de 5 000 metri, se nasc cele mai multe cursuri de apă : la început torente de munte, umflate de ploile musonice și de topirea zăpezilor, a- ceste rîuri se reduc în timpul iernii la niște fire debile de apă șerpuind pe fundul albiilor nisipoase, singurul supraviețuitor viguros dovedi n- du-se a fi fluviul Ind. De altfel, se si spune că toate regiunile pe care bazinul acestuia le străbate. Dină la vărsare, constituie ..un dar al Indu- lui“. după cum si el. la rindu-i. depinde de zăpezile Himalayei. Intr-adevăr. ne parcursul acestei nervuri acvatice, vitală pentru viata agricolă a tării, sînt scoase la lumină dovezi ale însemnătății apei, de-a lungul mileniilor : la Mohenjodaro. arheologii au dezgropat ruinele unei civilizații urbane care înflorise cu 4 500 de ani în urmă, dar care a dispărut, înghițită de nisipurile fierbinți, a- tunci clnd, după cum presupun istoricii, au secat apele. Aici, ca și tn alte părți, se văd urmele unor vechi canale de irigație uscate și lăsate pradă vîntului. Așa simplă, apa cea obișnuită, a fost pentru poporul pakistanez o adevărată „apă via“.

mai însemnate momente ale evoluției politice, economice și sociale ale țării, pe fundalul mutațiilor înnoitoare cunoscute de societatea românească în decursul celor peste trei decenii care au trecut de la eliberare.In același timp, în prefață se subliniază că „avînd propria sa poziție. România nu a uitat de restul lumii, ci, dimpotrivă, ea se află printre acele țări care, prin relațiile cu țările în curs de dezvoltare, sprijină întărirea economiei acestora prin valorificarea resurselor naturale și umane proprii, contribuie la promovarea u- nei noi ordini economice internaționale. în afara ajutorului economic, cooperarea României a creat în rîn- dul țărilor în curs de dezvoltare marea pasiune a încrederii în sine și dorința de a consolida economia bazîndu-se în primul rînd pe resursele țării. Acestea sint motivele pentru care președintele Nicolae Ceaușescu se bucură de o înaltă a- preciere în întreaga lume".In acest context, în cadrul prefeței sg relevă relațiile prietenești, de colaborare în toate domeniile de activitate, statornicite între România și Pakistan, la baza cărora stau principiile ferme ale respectării independenței și suveranității naționale, neamestecului în treburile interne, egalității și avantajului reciproc. Vizitele pe care tovarășul Nicolae Ceaușescu Ie-a întreprins în Pakistan în ianuarie 1973 și, ulterior, în aprilie 1975 sînt prezentate ca evenimente politice deosebit de importante, cu bogate semnificații în istoria relațiilor bilaterale, evenimente care au deschis o nouă etapă în dezvoltarea și consolidarea raporturilor politice, economice, tehnico- științifice și culturale dintre România și Pakistan.
R.D.V., condusă de Le Duan, prim- secretar al C.C. al Partidului celor ce Muncesc din Vietnam. Părțile au examinat evoluția relațiilor si cooperării bilaterale și au făcut un schimb de opinii asupra unor probleme internaționale actuale.
privind dezvoltarea legăturilor economice și comerciale dintre cele două țări și în special posibilitatea construirii în comun a unei centrale atomo-electrice. Zulfikar Aii Bhutto urmează să fie primit, marți, de președintele Franței, Valery Giscard d’Estaing.

Șl in Pakistanul de astăzi,' aflat în plin efort de dezvoltare și progres, apa constituie una din problemele majore ale economiei naționale, dată fiind ponderea agriculturii ; dintr-o suprafață de pămînt de peste 200 milioane de acri, doar 45—50 milioane sînt cultivabile, restul fiind teren muntos, pietros, deșert, pămînturi aride. Oamenii acestor locuri, de secole în luptă cu vitregia naturii, au înregistrat succese remarcabile, presărînd pe valea In

„APA VIE" DIN VALEA INDULUI
dului o salbă de baraje, dintre care ultimele două — la Mangla și la 'Tarbela — constituie puncte-cheie ale programului de valorificare și distribuire rațională a apei fluviului. Numai barajul de la Tarbela, lung de 80 de kilometri, a cărui construcție a costat 1,2 miliarde dolari, apreciat ca cel mai mare baraj gravitațional din lume, va permite irigarea a 4,5 milioane acri cultivați cu cereale, iar hidrocentrala va avea, in faza finală, o putere instalată de 700 megawați.Din marile rezervoare de apă create pe valea Indului. pornește spre ogoarele însetate o rețea de canale care însumează — pentru a sublinia încă o dată atotputernicia a- pei — cu 8 000 de km mai mult de- cît lungimea totală a căilor rutiere ale tării. O regiune mai puțin tributară musonilor este Punjab (nume care înseamnă ..cinci rîuri"). cea mai populată și mai dezvoltată dintre provinciile Pakistanului, care se mîndrește cu admirabilul oraș Lahore, îmbinare a tradiției cu spiritul modern, centru universitar și cultural renumit și dincolo de hotarele tării. Industria bumbacului — asigurlnd circa jumătate din expor-

România—aleasă membru nepermanent
al Consiliului de Securitate

I BERLIN

Congresul Mondial al FemeilorNAȚIUNILE UNITE 20 — Corespondentul nostru transmite : în ședința plenară de luni dimineața, A- dunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite a ales România ca membru nepermanent al Consiliului de Securitate, organism care are — potrivit Cartei — „Răspunderea principală pentru menținerea păcii și securității internaționale". Au mai fost alese, ca membri nepermanenți, următoarele state : Panama, Dahomey și Libia.Alegerea României ca membru nepermanent al Consiliului de Securitate este apreciată la O.N.U. drept o recunoaștere a prezenței active a țării noastre în viața internațională, a contribuției sale constructive la dezbaterea, negocierea și soluționarea problemelor majore cu care este confruntată omenirea. In alegerea făcută, plenara Adunării Generale s-a ghidat după prevederile Cartei, care subliniază că Adunarea Generală a- lege membrii nepermanenți ai Consiliului de Securitate „...ținînd seama în special de contribuția membrilor Națiunilor Unite la menținerea păcii și securității internaționale și Ia înfăptuirea celorlalte scopuri ale organizației".Desfășurînd o politică externă realistă, dinamică și creatoare, caracterizată printr-un înalt simț de răspundere față de interesele vitale ale popoarelor, România a înțeles să a- ducă o contribuție proprie la efor-
Un demers

al R.P.D. Coreene la O.N.U.Observatorul permanent al R. P. D. Coreene la Națiunile Unite a difuzat, la sediul O.N.U. din New York, declarația Ministerului Afacerilor Externe al R. P. D. Coreene din 14 octombrie, în care se arată că S.U.A. sporesc ajutorul militar pentru Coreea de sud. In declarație se cere încetarea ocupării Coreei de sud și retragerea trupelor S.U.A., a- flate sub stindardul O.N.U.

agențiile de presă transmit:
Comunicatul dat publicității la încheierea convorbirilor dintre președintele Mauritaniei, Moktar Ould Daddah, și președintele Consiliului de Stat al R.P. Bulgaria, Todor Jivkov, care a efectuat o vizită oficială in această țară, relevă dorința ambelor părți de a extinde cooperarea dintre cele două țări în diverse domenii. Documentul subliniază dreptul suveran al popoarelor de a dispune liber de bogățiile lor naționale, necesitatea creșterii rolului O.N.U. pentru întărirea și menținerea păcii și securității internaționale.

Consiliul latino-american, organul suprem al Sistemului Economic Latino-American (S.E.L.A.), reunit în prima sa ședință după constituire, și-a manifestat prin două rezoluții sprijinul față de politica promovată de Uniunea țărilor exportatoare de banane (U.P.E.B.) și de Organizația țărilor latino-americane exportatoare de zahăr. Totodată, participanta la lucrări au hotărît în unanimitate ca documentul de constituire a S.E.L.A. să fie intitulat : „Convenția din Panama". Următoarea reuniune a Consiliului latino-a- merican va avea loc la 9 ianuarie 1976, la Caracas.
Lu Ciudad de Mexico s au deschis lucrările Congresului al XI-lea al Confederației Internaționale a Sindicatelor Libere (C.I.S.L.). Președintele tării gazdă. Luis Echeverria. a evidențiat necesitatea ca toate procesele de transformări structurale să aibă loc într-un climat de deplină libertate si participare plenară a populației, fără amestec din afară si presiuni asupra guvernelor si personalităților politice care adoptă o poziție fermă în sprijinul luării unor asemenea măsuri. Președintele C.I.S.L.. Donald Mac Donald, pro- 

tui tării — a stimulat dezvoltarea orașelor din Punjab, printre care două sint noi, construite în anii independenței — Lyallpur și Gujran- wala.Grație Irigațiilor, cea mal sudică provincie, Sindh, produce mare parte din recoltele de grîu, orez și bumbac. Dar subsolul Sindhului a adus o surpriză plăcută — descoperirea unor importante zăcăminte de gaze naturale, care au și fost puse rapid în exploatare ; conductele le

REPUBLICA ISLAMICĂ 
PAKISTAN

Suprafața : 803 943 kmp.
Populație: 68,2 milioane lo

cuitori.
Capitala : Islamabad (235 000 

locuitori); orașe principale: 
Caraci (3,5 milioane), Lahore 
(2,2 milioane).

Limba oficialâ: Urdu.
Economia: Principalele re

surse naturale — cărbune, pe
trol, gaze, crom, antimoniu, 
sare. Industrie — energie elec
trică, de prelucrare a metalelor, 
chimică, textilă, pielărie. Cul
turi — orez, grîu, porumb, tres
tie de zahăr, bumbac etc.

transportă spre Caraci. Rawalpindi și Lahore, pentru a fi folosite în industrie. Existenta gazelor permite și dezvoltarea industriei de îngrășăminte și specialiștii pakistanezi prevăd de oe acum posibilitatea ca tara 

turtle pentru înrădăcinarea principiilor fundamentale ale dreptului internațional în raporturile dintre state, la creșterea rolului O.N.U., întrunind astfel aprecierea pozitivă a numeroase țări membre ale acestui important for mondial.Semnificativ este și momentul politic al alegerii țării noastre în acest organism cu puteri executive, moment care coincide cu intensificarea eforturilor statelor membre ale organizației vizînd edificarea unei noi ordini economice și politice internaționale, lichidarea focarelor de tensiune și încordare din lume, eradicarea subdezvoltării și a ultimelor bastioane ale colonialismului și rasismului — chestiuni care în mod necesar se înscriu și în zona atribuțiilor și preocupărilor Consiliului de Securitate.
PEKIN

întrevederi chino-americanePEKIN 20 (Agerpres). — Den Siao- pin. vicepremier al Consiliului de Stat al R. P. Chineze, și Ctao Kuan- hua. ministrul chinez al afacerilor externe, au avut. luni, la Pekin, convorbiri cu Henry Kissinger, secreta
Conferința națională consacrată extinderii experienței 

înaintate in producția agricolă și-a încheiat lucrărilePEKIN 20 (Agerpres). — La Pekin s-au încheiat lucrările conferinței naționale consacrate extinderii experienței înaintate în producția a- gricolă pe baza studierii realizărilor lucrătorilor din agricultură din Ta- ciai.In cuvîntul de închidere pe care l-a rostit, Cen Iun-kuei, membru al Biroului Politic al C.C. al P.C. Chinez, vicepremier al Consiliului de Stat al R.P. Chineze, a relevat a- tenția deosebită acordată de condu

nuntîndu-se împotriva măsurilor represive declanșate în Chile si Spania. a anuntat că o delegație a organizației. condusă de secretarul general. Heinz Otto Vetter, a plecat la Santiago de Chile, avînd mandatul de a solicita guvernului chilian punerea in libertate a tuturor militan- tilor politici democrati arestați si respectarea drepturilor sindicale fundamentale.
Președintele Portugaliei, Francisco da ' Costa Gomes, va e- fectua. în zilele de 23—25 octombrie, o vizită oficială în R.S.F. Iugoslavia. Ia invitația președintelui acestei țări, Iosip Broz Tito.
Naționalizări. Consiliul de Miniștri din Insulele Capului Verde a aprobat decretul cu privire la naționalizarea terenurilor apartinînd persoanelor care au părăsit teritoriul tării si acelora care nu lucrează personal suprafețele de terenuri de care dispun — relatează agenția algeriană de presă.
Guvernul Revoluționar 

PrOViZOriU aI RePuMicii Vietnamului de Sud a decis să permită repatrierea unor persoane străine. A- genția „Eliberarea" precizează că este vorba de un număr de cetățeni ai S.U.A. și ai altor țări, în cea mai mare parte misionari, care, din cauza luptelor, nu au putut pleca din Vietnamul de sud înainte de 30 aprilie 1975, data eliberării totale a țării, și care doresc să ^e repatrieze.
Populația Birmaniei nu- mără în prezent 30 200 000 locuitori. In ultimii cinci ani populația țării a sporit cu 2 600 000 locuitori.

lor să și exporte asemenea produse în 1978—79. Totodată, un deosebit accent se pune pe prospectările petroliere, dat fiind că importul de petrol implică mari cheltuieli, iar, pe de altă parte, există speranțe de a descoperi noi și importante rezerve. Cercetările geologilor, într-un sol considerat în general sărac în minereuri, au dat rezultate remarcabile. permițind valorificarea unor resurse vitale pentru dezvoltarea unor ramuri industriale, pentru im- 

pulsionarea întregului proces al industrializării. După măsurile de naționalizare adoptate cu cîțiva ani în urmă, a cunoscut un avînt nou tradiționala industrie textilă, au intrat pe făgașul unei dezvoltări mai puternice metalurgia, construcțiile de mașini, energetica. Eforturile în direcția amplificării și diversificării peisajului economic și-au găsit întruchipare în startul unui șir de alte ramuri esențiale pentru o țară în curs de dezvoltare, ca industriile chimică și petrochimică, a cimentului.Progresele obținute de poporul pakistanez pină acum reprezintă o bună bază de plecare pentru proiectele sale de dezvoltare pe mai departe. Ele au menirea nu numai de a lichida moștenirea trecutului colonial, ci de a construi și consolida o economie viabilă, modernă. în care statul deține pîrghii importante de orientare și dirijare, potrivit cu interesele generale ale poporului. Cutezătorul program de perspectivă include obiective însemnate. între care folosirea pe scară largă o atomului ca sursă energetică (în proporție de o treime din energia electrică a tării pînă la sfîrșitul secolului), con

BERLIN 20 — Corespondentul nostru transmite : Luni s-au deschis la Berlin lucrările Congresului Mondial al Femeilor pentru Anul internațional al femeii, care se desfășoară sub deviza ..egalitate în drepturi, dezvoltare. pace". La lucrări participă 1 773 de delegate si observatori care reprezintă 135 de organizații naționale șl 75 de organizații Internationale șl regionale. Delegația Consiliului National al Femeilor din tara noastră este condusă de tovarășa Lina Cio- banu. membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R.. președinta consiliului.Prima ședință plenară, de luni, a fost deschisă de Freda Brown, președinta Comitetului internațional de pregătire a congresului. Erich Ho- 

rul de stat al S.U.A., asistent al președintelui S.U.A. pentru problemele securității naționale — informează agenția China Nouă. La convorbiri au luat parte, de asemenea, alti reprezentanți chinezi si americani.

cerea de partid și de stat chineză lucrărilor conferinței și a arătat că aceasta va impulsiona puternic edificarea unei agriculturi socialiste moderne în R.P. Chineză. El a evidențiat rolul pe care este chemată să-l. aibă agricultura în dezvoltarea de ansamblu a țării. La conferință au luat parte peste 7 000 de persoane, reprezentînd diferite compartimente ale vieții politice și social- economlce din R.P. Chineză.

Cu prilejul celei de-a 31-a 
aniversări a eliberării Bel
gradului de sub ocupația 
fascistă, cimitirul memorial au fost depuse coroane de flori la mormintele celor căzuți pentru eliberarea orașului, au avut loc întîlniri cu Veterani ai războiului popular de eliberare, au fost vizitate locuri în care au avut Ioc lupte cu ocupanții și au fost inaugurate expoziții de artă tematice.

Accident. Un trcn exPres care asigura legătura între Washington și Montreal a deraiat în cursul nopții de duminică spre luni în apropierea localității Charlestown.
ORIENTUL APROPIAT
© Sesiunea Consiliului Ligii Arabe ® întrevederi egipteano- 

iordaniene ® Din nou ciocniri la BeirutCAIRO 20 (Agerpres). — In capitala R.A. Egipt, s-au încheiat lucrările celei de-a 64-a sesiuni a Consiliului Ligii Arabe.într-o declarație transmisă de a- genția M.E.N., secretarul general al Ligii Arabe, Mahmud Riad, a arătat că, in perspectiva relansării dialogului arabo—vest-european, în cadrul Comitetului Politic, s-a convenit asupra organizării unor reuniuni în vederea colaborării dintre cele două părți. S-a acceptat propunerea ca, în cursul lunii noiembrie, delegații arabi și din țările vest-europene să se reunească la Abu Dhabi. Mahmud Riad a făcut cunoscut că s-a aprobat organizarea unei reuniuni comune a 
struirea unor, instalații de desalinizare a apelor subterane sărăturoase, extinderea rețelelor de laboratoare și institute de cercetări etc.Această susținută activitate constructivă creează, totodată, disponibilitățile unei largi cooperări internaționale. Acesta este și cadrul rodnic în care se dezvoltă relațiile de prietenie dintre România și Pakistan. Preocupările comune ale celor două țări au țesut, pe deasupra distanțelor, firele unor trainice colaborări. ce și-au găsit expresia cea mal concludentă în vizitele întreprinse ne străvechile meleaguri ale Pakistanului de președintele Nicolae Ceaușescu în 1973 si în 1975. în în- tilnirile cu premierul Zulfikar Aii Bhutto.Locuitorii din Islamabad și Karacl, muncitorii și tehnicienii de pe giganticul șantier al Tarbelei, cercetătorii de la Institutul pakistanez de știință și tehnologie nucleară, parti- cipanții la adunarea cetățenească din vestitele grădini Șalimar păstrează cu emoție în amintire momentele de profundă semnificație ale întîlnirii lor cu președintele României. Caldele manifestări de prietenie șl ospitalitate, sentimentele de stimă și prețuire față de conducătorul unei tari prietene ale poporului pakistanez, simpatia și bucuria sinceră cu care a fost înconjurat tot timpul solul poporului român, documentele si acordurile semnate atunci — toate acestea s-au înscris în cronica raporturilor româno—pakistaneze ca mărturii elocvente ale aspirațiilor si intereselor comune ale celor două popoare, pe calea colaborării prietenești si a prosperității.Ca o continuare firească a acestui curs ascendent, vizita pe care o va efectua în țara noastră primul ministru al Pakistanului, revederea celor doi conducători si convorbirile la nivel înalt ce vor avea loc sînt menite să aducă noi si importante contribuții la îmbogățirea dialogului româno—pakistanez. Ia dezvoltarea si consolidarea relațiilor de prietenie si colaborare dintre cele două țări si ponoare, la cauza generală a păcii, progresului si înțelegerii internaționale.

L. RODESCU 

necker. prim-secretar al C.C. al P.S.U.G.. a adresat participantllor la congres umcuvlnt de salut.Timp de cinci zile, congresul va dezbate probleme ca : Înlăturarea tuturor formelor de discriminare a femeii : recunoașterea responsabilității egale a bărbatului si femeii la locul de muncă. în viata politică, socială si culturală. în familie si în educația copilului : contribuția egală a bărbatului și femeii în lupta pentru progresul omenirii, pentru dreptate socială. democrație, independentă națională și pace : mobilizarea opiniei publice pentru realizarea Planului mondial de acțiune, adoptat în capitala Mexicului la Conferința mondială a Anului internațional al femeii.
Președintele Republicii 

Sierra Leone l-a primit 
pe ambasadorul RomânieiFREETOWN 20 (Agerpres). — Președintele Republicii Sierra Leone, Siaka Stevens, l-a primit pe ambasadorul țării noastre la Freetown, Valeriu Georgescu. Cu acest prilej, ambasadorul român a transmis președintelui Siaka Stevens, din partea președintelui Nicolae Ceaușescu, un mesaj de prietenie, urări de sănătate și fericire personală, precum și de progres și bunăstare poporului din Sierra Leone pe drumul dezvoltării sale independente.Exprimlnd sincere mulțumiri pentru mesaj, președintele Siaka Stevens a transmis președintelui Nicolae Ceaușescu urări de sănătate și de noi succese în activitatea pe care o desfășoară pentru făurirea societății socialiste în România. După ce a evocat întîlnirile cu șeful statului român, ospitalitatea caldă de care s-a bucurat în cursul vizitei pe care a întreprins-o In Romania, președintele Sierrei Leone a relevat interesul pe care guvernul și poporul țării sale îl atribuie cooperării economice cu România, relațiilor de sinceră prietenie cu poporul român.
Manifestări consacrate 

Zilei armatei Republicii 

Socialiste RomâniaIn mai multe capitale ale lumii au avut loc. în aceste zile, manifestări consacrate Zilei Armatei Republicii Socialiste România. La Varșovia, Berlin. Berna si Washington, atașații militari ai țării noastre au organizat gale de filme militare românești, care înfățișează momente ale participării armatei române la războiul antihitlerist, precum si aspecte din viata si activitatea ostășească. La manifestări au participat generali și ofițeri superiori din tarile respective, atasati militari și alte persoane oficiale. (Agerpres) 

miniștrilor arabi de externe și ai informațiilor pentru a examina posibilitățile de coordonare în acest domeniu. Comitetul Politic — a spus el — a luat în discuție memorandumul prezentat de Saadoum Hammady, ministrul de externe al Irakului, în care se sugerează organizarea unei reuniuni arabe la nivel înalt privind colaborarea economică. Referitor la data și locul desfășurării viitoarei reuniuni la nivel înalt a Ligii Arabe, dată fiind existența unor puncte de vedere deosebite, nu au fost adoptate nici un fel de hotărîri, urmind a fi continuate contactele și consultările în scopul realizării unui consens.Comitetul Politic al Ligii Arabe — relatează agenția de informații din Qatar (Q.N.A.) — a cerut secretarului general Mahmud Riad să stabilească contacte cu Organizația Unității Africane pentru a definitiva data convocării primei conferințe a miniștrilor arabi și africani de externe consacrată examinării diverselor probleme ale cooperării dintre cele două grupuri de state.CAIRO 20 (Agerpres). — La Cairo au avut loc convorbiri între președintele ■ Republicii Arabe Egipt, Anwar El-Sadat, și primul ministru al Iordaniei, Zeid El-Rifai. La convorbiri au participat vicepreședintele Husni Mubarak și premierul egiptean Mam- douh Salem. Au fost examinate, cu această ocazie, stadiul și perspectivele relațiilor bilaterale, evoluția situației din Orientul Apropiat în lumina ultimelor evenimente din zonă, precum și alte probleme de interes comun pentru Egipt și Iordania și pentru țările arabe.TEL AVIV 20 (Agerpres). — Un purtător de cuvint al O.N.U. a anunțat, luni, că la 22 octombrie se va reuni Comisia militară mixtă egip- teano-israeliană, însărcinată în baza ultimului Acord de dezangajare a forjelor în Sinai să examineze orice problemă reieșind din acest acord și să asiste forțele de urgență ale O.N.U. în executarea mandatului lor. Purtătorul de cuvint al O.N.U. a precizat că această comisie este formată numai din ofițeri ai forțelor armate ale celor două țări și ea se va reuni la un post al forțelor O.N.U. din Sinai.BEIRUT 20 (Agerpres). — Postul de radio Liban a anuntat. luni, o nouă înrăutățire a situației din Beirut, unde puternice schimburi de focuri izbucnite în noaptea precedentă s-au prelungit în cursul dimineții. soldîndu-se cu cel puțin 13 morti si un număr mare de răniți. Drept urmare, aproape toate birourile si magazinele au fost închise, după ce exploziile de obuze, rachete și ti- rurile de arme automate au început să se facă auzite si în zona vestică a capitalei, pînă acum cea mai liniștită. O reuniune a Comisiei pentru reforme politice a Comitetului national de reconciliere, programată pentru luni, a fost amînată din rațiuni de securitate.

Q[ PREWIINDENI
• POPULAȚIA GLO

BULUI ar urma să numere intre 9,4 și 15,8 miliarde de locuitori în anul 2075, apreciază Institutul național de studii demografice din Paris. în următorul secol, sporul populației va fi de 2,5 pină la 4 ori mai mare față de veacul trecut1 (1874—1974). Mai mult de jumătate din omenire va trăi in Asia.
• ENIGMĂ MARINĂ. Un monstru marin in lungime de 370 m și al cărui cap se ridică la 25 m deasupra corpului ar fi fost detectat de initgla- țiile sonar ale vasului pescăresc polonez „Kabryl", în largul coastelor Namibiei, anunță agenția poloneză de știri P.A.P. Vasul era în urmărirea unui banc de pești cînd aparatele de specialitate au înregistrat imaginea unui monstru, asemănător unui uriaș șarpe marin. Specialiștii polonezi consideră că informația este senzațională, dar rămîne' de verificat dacă este vorba, într-adevăr. de un „monstru marin" sau doar de un... compact banc de pești.
• 1 LA 44 000 I Intr'un buletin editat de Organizația Mondială a Sănătății se atrage atenția asupra flagrantei discriminări practicate de autoritățile regimului rasist de la Pretoria în domeniul asistenței medicale. Astfel, în timp ce in rîndurile populației albe revine un medic la 400 de pacienți, în cazul populației de culoare există un medic la 44 000 de persoane. Din cauza condițiilor precare de viață la care este supusă populația de culoare, peste 90 la sută din cazurile de îmbolnăviri — de tifos, variolă, tuberculoză, maladii infecțioase deosebit de periculoase — se produc in rîndul africanilor. • t
• ADEVĂRATUL DES

COPERITOR AL AMERI
CA Un masiv volum, de a- proape o mie de pagini, este consacrat de scriitorul american James A. Michener bicentenarului proclamării Independenței Statelor Unite. Nu este un op de istorie propriu-zisă, ci o povestire de largă respirație — în 13 cînturi, ca și epopeile Iul Homer. Autorul evocă nu numai evenimentele din ultimele două sute de anî, ci coboară adine în trecut, pînă în epoca formării geologice a Americii de Nord și a apariției omului pe teritoriul ei, care ar fi un indian, de origine asiatică, co- borît din Alaska. Acesta — spune scriitorul — a fost adevăratul descoperitor al „lumii noi".

• UN DISC CĂUTAT. Medicii pediatri dintr-o clinică niponă au făcut următorul experiment. Ei au înregistrat pe bandă de magnetofon bătaia inimii unei femei însărcinate, apoi au reprodus sunetele in sala maternității. Spre uimirea lor, pruncii, care pînă atunci plîngeau, s-au liniștit treptat, unii dintre ei căzind într-un somn adînc. încurajată de a- cest succes, o firmă japoneză a scos pe piață în tiraj de masă „discuri împotriva scincetelor copiilor".
• MICROBI ÎMPO

TRIVA MAREELOR NE
GRE. Un grup de savanți a- mericani a obținut bacterii care pot dizolva hidrocarburile din țiței. Ele sînt capabile să absoarbă două treimi din hidrocarburi, substanțele sintetizate puțind servi apoi drept hrană pentru viețuitoarele marine. Potrivit experților americani, a- ceste bacterii, care pot fi împrăștiate sub formă de pulbere asupra petelor de țiței, constituie un mijloc eficient pentru combaterea mareelor negre.

• CONGRES PENTRU 
PROTECȚIA MONU
MENTELOR. Sub titlul „Moștenirea arhitectonică a Europei", între 21—25 octombrie are loc la Amsterdam un congres internațional pentru protecția monumentelor. Lucrările se vor desfășura în plen și în șapte comisii, urmind a fi axate pe teme ca : protecția monumentelor și planificarea urbană ; probleme sociale ale protecției monumentelor ; posibilitățile tehnice in acest domeniu ș. a.

• „EXPLOZIA" TELE
COMUNICAȚIILOR. Ia ultimii zece ani, telecomunicațiile au făcut un salt spectaculos. Primul satelit de telecomunicații comerciale „Early Bird", lansat în 1965, servea 240 circuite telefonice între 5 stații terestre. Astăzi, numai sistemul „Intelsat" leagă prin sateliți 112 stații din 60 de țări, dintre care cel mai recent, lansat a- cum cîteva zile, face legătura cu 7 000 circuite. Numărul total al sateliților de telecomunicații lansați în ultimul deceniu se ridică la 130.

• RECICLAREA DE
ȘEURILOR. Ingineri agronomi elvețieni au descoperit un procedeu de utilizare a composturilor și noroaielor produse în cadrul instalațiilor de purificare. Amestecate cu oxigen și făină de paie, aceste deșeuri sînt transformate în îngrășăminte de înaltă calitate, substanțele nocive fiind neutralizate cu ajutorul bacteriilor și drojdiei de bere. Rezultatul se anunță promițător : porcii ce au consumat noul concentrat au atins o greutate superioară animalelor hrănite în mod obișnuit.
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