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ÎNTR-O AMBIANȚĂ DE CALDĂ APROPIERE, GENERATOARE
La Craiova, frumosul și funcționalul într-o perfectă armonie modernă

DE SATISFACȚII, A CONTINUAT IERI

întilnirea prietenească
dintre tovarășul Nicolae Ceaușescu

și tovarășul Edward Gierek
Răspunzînd invitației adresate 

de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Re
publicii Socialiste România, tova
rășul Edward Gierek, prim-secre- 
tar al Comitetului Central al Par

tidului Muncitoresc Unit Polonez, 
a participat, sîmbătă, la o partidă 
de vînătoare în pădurile din zona 
Gura Teghii-Păltiniș, din județul 
Buzău.

La terminarea partidei de vînă
toare, tovarășul Nicolae Ceaușescu

și tovarășa Elena Ceaușescu, tova
rășul Edward Gierek și tovarășa 
Stanislawa Gierek au participat la 
un dejun vînătoresc.

Au luat parte tovarășii Ion Io- 
niță, Ilie Verdeț, Ștefan Andrei, 
Vasile Patilineț, precum și Tudor

Postelnicu, prim-secretar al Comi
tetului județean Buzău al P.C.R.

A fost prezent tovarășul Ryszard
Frelek, secretar al C.C. al P.M.U.P.

Dejunul, care a avut loc în ca
drul pitoresc al pădurii, s-a des
fășurat într-o atmosferă de caldă 
prietenie.

Bilanț fructuos in întrecere
• în industria județului Oltîn cele trei trimestre de activitate din primul an al cincinalului revoluției tchnico-științifice, oamenii muncii din industria județului Olt raportează succese deosebite în muncă. Astfel, valoarea producției globale obținute peste plan în această perioadă se ridică la 159 milioane lei. Sarcinile de plan au fost depășite și la ceilalți indicatori. De remarcat că peste 80 la sută din sporul de producție s-a obținut pe seama creșterii productivității muncii. (Emilian Rouă).

• în industria județului 
SuceavaColectivele de oameni ai muncii din unitățile industriale -ale județului Suceava au încheiat trei trimestre ale anului cu importante depășiri ale principalilor indicatori de plan. Față de prevederile perioadei, la producția globală industrială s-a înregistrat un spor de peste 263 milioane lei, la producția-marfă industrială — de peste 370 milioane lei, iar productivitatea muncii pe angajat a crescut cu 2 392 lei. (Gheorghs Parascan).

M VINII MAIESTATIISALE
BEGELE BAUDOUIN AL BELGIEI, 

CARE SOSESTE MIINE LA BUCUREȘTI
La invitația tovarășului Nicolae Ceaușescu, președintele Republicii 

Socialiste România, și a tovarășei Elena Ceaușescu, Maiestatea Sa 
regele Baudouin sosește miine, împreună cu Maiestatea Sa regina 
Fablola, într-o vizită oficială in țara noastră.

Pretutindeni, muncă fără preget 
pentru recoltare și însămînțările 

de toamnă
Volumul mare de lucrări, timpul schimbător, 
necesitatea de a pune repede la adăpost toate 
roadele cîmpului impun o largă participare la 
muncă, o bună organizare, folosirea judici

oasă a utilajelor

Săptămîna care urmează este hotărîtoare pentru strîngerea la timp și în bune condiții a recoltei acestui an, pentru pregătirea recoltei anului viitor. în următoarele zile va trebui să se încheie recoltarea și livrarea producției de pe circa 26 000 hectare floarea-soarelui, 25 000 hectare cartofi, să se intensifice culesul și transportul porumbului. Așa cum a stabilit comandamentul central, tot în această săptămină, mai precis la 12 octombrie, în județele nordice și la 15 octombrie — în sud, este necesar să se încheie semănatul griului. întrucît în unele podgorii există pericolul ca strugurii să fie atacați de mucegai, se impune intensificarea la maximum a culesului. în grădini există încă mari cantități de legume care vor trebui strînse în totalitate, astfel încît nimic din producția acestui an să nu se piardă. Pe lista urgențelor se află și însilozarea furajelor.Iată de ce, acum, pentru oamenii muncii din agricultură, pentru locuitorii de la sate nu există clipe de repaus. Organele și organizațiile de partid, comandamentele locale, consiliile populare au datoria să asigure mobilizarea la muncile agricole a țăranilor cooperatori, mecanizatorilor, a tuturor locuitorilor de la sate — inclusiv a angajaților din comune și a elevilor. Pretutindeni, printr-o muncă bine organizată, stăruitoare și plină de răspundere, trebuie să se lucreze astăzi — duminica — și m zilele următoare cu toate forțele și mijloacele, din zori și pînă m noapte, în cîmp, în grădini, în vii și livezi, pentru strîngerea neîntîrziată a recoltei și terminarea însămînțărilor.
în pag. a 2-a — Măsuri practice pentru accelerarea 

recoltării porumbului.

Toader Hrib, țăran din comuna Arbore, județul Suceava, a împlinit 80 de ani. Dar la această venerabilă virstă nu doarme cu motanul pe cuptor ; plin de e- nergie, neobosit în muncă, scrie monografia comunei natale și își gospodărește cu vocația unui arheolog casa-muzeu pe care a deschis-o cu șapte ani în urmă. Cartea sa, „Cronica de la Arbore", tipărită de editura „Junimea", a apărut !n două ediții ; a treia ediție este anunțată pe curînd. Cartea, ca și muzeul, i-au adus bătrînului Toader Hrib o faimă pe deplin meritată nu numai în țară, dar și peste hotare. Pînă azi muzeul său a fost cercetat de peste 45 mii de vizitatori, între ei înscriindu-se un mare număr de turiști din toate colțurile pămintului. Prestigioși istorici, etnografi și sociologi străini care l-au vizitat continuă să-i trimită scrisori lui Toader Hrib, interesîndu-se de opera a- cestui țăran, de munca de îmbogățire cu noi exponate a muzeului, atestînd astfel pe plan internațional originalitatea frapantă a casei- muzeu din Arbore, valoarea istorico-artistică a colecției ce o cuprinde, dar, mai presus de toate, valoarea etică și intelectuală a inițiatorului și creatorului ei, care se conturează ca o

personalitate culturală marcantă, definitorie pentru dragostea de învățătură și civilizație, pentru spiritul creator al poporului nostru, în dimineața de toamnă cînd am vizitat muzeul Iui Hrib, o dimineață cu o lumină solară ca mierea de

Petroliștii iși sărbătoresc ziua 
cu realizări lăudabileAstăzi este „Ziua petrolistului", prilej de evocare a tradițiilor de luptă revoluționare și a realizărilor obținute de acest harnic detașament ai clasei noastre muncitoare. In acest prim an al cincinalului, oamenii muncii din schelele de foraj-extracție și rafinării intimpină ziua lor cu succese deosebite in îndeplinirea planului și a angajamentelor asumate in întrecere.

LA VIDELETurle de sonde cit vezi cu ochii. Ne aflăm într-o importantă zonă petrolieră a țării, situată în cîmpia Teleormanului și Ilfovului.— Extracție 7. Sînt extracție 4.— Extracție 4. Aici, extracție 7. Recepție.— Cum au mers azi sondele ?— Foarte bine. Nimic deosebit. Totul normal.Dialogul la care asistăm are loc între directorul Schelei de extracție Videle, ing. Mircea AlexandPescu, și dispecerul din zona Ciuper- ceni. încercăm să descifrăm ceva mai mult dincolo de acest dialog. Și aflăm că pentru petroliștii de aici este firesc ca zilnic să dea suplimentar 30 de tone de țiței. în angajamentul pe acest an al colectivului schelei stă scris cu litere mari, ca o deviză de muncă : „Nici o sondă inactivă". Munca la sonde este o îndeletnicire care nu cunoaște răgaz. Vara sau iarna, pe ploaie sau zăpadă, zi și noapte, sondorii sînt mereu Ia datorie. Operatorii de la extracție Manole Ol- teanu, Constantin Cob- zaru și Tudor Gheorghe sînt. prin realizările lor.

cei mai buni dintre cei buni. Cu răspundere iși fac datoria și sondorii celor 22 de brigăzi de intervenție. Metaforic vorbind, ei sînt adevă- rați „medici" ai sondelor, pentru că de ei depinde menținerea lor permanentă în funcțiune. Și dintre ei se remarcă îndeosebi sondorii din brigăzile conduse de Ion Pletescu, Tudor Gheorghe, Radu Stancu și Marin Manea.Aici, în zona Videle, este un adevărat pol al descărcărilor electrice. De aceea, nu de puține ori apar întreruperi de curent. Secretarul comitetului de partid al schelei, Radu Alecu, a-' precia că se evidențiază formația de electricieni condusă de maistrul Ion Dragomir. Orice cîștig de timp la lucrările de intervenție înseamnă mult : pentru că minutul, aici, la Vi-, dele, are o mare valoare.Dar cuvîntul datorieiare pentru din această petroliștii schelă osemnificație mult mai largă. Se cuvine subliniat efortul întreguluicolectiv de a transpune în viață sarcina trasată de conducerea

partidului privind creșterea factorului final de recuperare a zăcămintelor. O metodă aplicată cu succes aici este combustia subterană ; prin crearea unui virtual „incendiu subteran" se vitalizează energia zăcămintelor de țițeiuri vîscoase și se mărește valoarea recuperării conținutului lor intrinsec.în cei 15 ani de existență ai. schelei, aici, la Videle, s-a format un puternic colectiv, cu oameni bine calificați, cu o conștiință muncitorească tot mai ridicată, hotărîți să realizeze mereu mai mult și mai bine. Ei înțeleg că mun-. ca și numai munca este izvorul vieții lor mereu mai bune. Dacă Videle nu era înainte decît o comună modestă, astăzi este un oraș în plină dezvoltare, un oraș al petroliștilor, care devine tot mai frumos. Recent au fost date în folosință 49 de apartament? și un cămin școlar cu' 300 de locuri, alte 80 de apartamente fiind în construcție.Și astăzi, duminică, ca și ceilalți petroliști ai țării, ei cinstesc ziua lor prin muncă.
Ion MOLDOVEANU

Mai mult 
decit prevede planul...Harnicul colectiv de la Rafinăria Ploiești-Sud a obținut o producție suplimentară, in 9 luni ale acestui an, de aproape 120 milioane lei, depășindu-și cu mult angajamentul anual. țC. Căpraru).Hotărîți să încheie primul an al cincinalului cu rezultate remarcabile, petroliștii din schela de extracție Cartojani, județul Ilfov, au reușit să extragă peste plan o producție de 2 700 tone țiței și 12.5 milioane metri cubi gaze de sondă. (Al. Brad).

...mai bineMuncitorii, inginerii și tehnicienii schelei de foraj extracție Brăila au îndeplinit angajamentul asumat pe anul în curs la toți indicatorii de plan. Prin a- plicarea forajului cu jet și optimizat la circa 80 la sută din lucrările de foraj și a peste 500 de măsuri tehnologice în activitatea de exploatare, colectivul schelei a reușit să sporească viteza de foraj cu 5 la sută față de prevederile planului, iar debitul mediu de producție pe sondă cu 6 la sută.
și mai eficientîn perioada care a trecut de la începutul anului, petroliștii din cadrul schelei de extracție Timișoara au livrat, suplimentar, 4 700 tone țiței, aproape 700 tone gazolină și peste 45 000 mc gaze utilizabile. în 9 luni, productivitatea muncii a crescut față de sarcina planificată cu peste 7 000 lei pe angajat, iar prin reducerea prețului de cost s-au obținut economii suplimentare în valoare de 3 650 000 lei. (Cezar Ioana).

Regele Baudouin s-a născut la Bruxelles, lă 7 septembrie 1930. Aici urmează primii ani de studii, pînă în 1940, cînd, în urma ocupării țării sale de către armatele hitleris- te, se refugiază, împreună cu familia regală, în Franța și apoi în Spania. Se reîntoarce la Bruxelles chiar în timpul ocupației și, în anul 1944, este deportat la Hirschstein, pe Elba, și apoi la Strobl, în Austria, de unde este eliberat în mai 1945.După o perioadă petrecută în Elveția, unde își continuă studiile, prințul regal Baudouin devine, la 17 iulie 1951, la vîrsta de 21 de ani, regele belgienilor, în urma abdicării tatălui său, regele Leopold al III-lea.La 15 decembrie 1960 se căsătorește cu Dona Fabiola Mora y Aragon.Vizita în țara noastră a înaltului oaspete se înscrie ca un eveniment de seamăîn cronica relațiilor de prietenie și colaborare româno-belgiene, relații care, în ultimii ani, au cunoscut un puternic impuls. în evoluția mereu ascendentă a raporturilor pe multiple planuri dintre țările și popoarele noastre, un moment deosebit de important l-a constituit vizita pe care președintele Nicolae Ceaușescu a efectuat-o, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, în Belgia, în octombrie 1972.Constituie un motiv de satisfacție pentru ambele țări că în perioada care s-a scurs de la acest eveniment colaborarea româno-belgiană, pe multiple planuri, a cunoscut un curs mereu ascendent. Astfel, în ultimii patru ani volumul comerțului în ambele sensuri s-a dublat. Dinamica relațiilor româno-belgiene a fost marcată, de asemenea, de extinderea cooperării tehnico-științifi- ’ ce, de aprofundarea legăturilor culturale și artistice. Acordul pe termen lung de colaborare economică, indus

trială și tehnică între România și Uniunea economică belgo-lu- xemburgheză, semnat în primăvară la București, prevede o serie de măsuri, și acțiuni concrete menite să contribuie la extinderea în continuare a raporturilor economice bilaterale. în același timp, pe plan internațional, România și Belgia se în- tilnesc în voința comună de a face tot ce depinde de ele pentru înscăunarea în Europa a unor relații de trainică securitate și cooperare, în conformitate cu prevederile Actului final de la Helsinki, conlucrează activ la O.N.U. și alte foruri mondiale.Nu încape îndoială că dialogul înalt, care va începe luni la București, va deschide noi și largi orizonturi relațiilor de prietenie și colaborate româno-belgiene. Cu această convingere, opinia noastră publică a- dre'sează înaltului oaspete tradiționala urare de „Bun venit pe pămîn- tul României 1“
Miine, in jurul orei 15,30, posturile noastre de radio 
și televiziune vor transmite direct ceremonia sosirii.

Marele duce Jean de luxemburg va face 
o vizita oficiala în tara noastră

împreună cu marea ducesă Josephine CharlotteLa invitația președintelui Republicii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu, și a tovarășei Elena Ceaușescu, marele duce Jean de Luxemburg, împreună cu marea ducesă Josephine Charlotte, va face o vizită oficială în țara noastră, intra 25 și 28 octombrie a.c.

paițul de lut cînd încă nu erau hidrocentrale și curent electric".Bătrînul Toader Hrib se pregătea să afișeze în muzeul său, la loc vizibil, paginile de ziar cu textul Legii pentru conservarea patrimoniului artistic și tex-

„Eu, de pildă, n-am multă școală, dar am citit mult în viața mea. Cartea pe care am scris-o. casa-mu- zeu pe care am organizat-o n-ar fi fost cu putință fără grija părintească a partidului, fără îndemnul încurajator și înfloritor statorni
PE MELEAGURI SUCEVENE

O școală a dragostei 

de tară va v-

tei, am găsit în curtea casei vreo douăzeci de copii de la grădinița din satul Clit. Mîncau mere oferite de gazdă și așteptau, înși- ruiți pe niște scaune lungi, să le vină rîndul a intra în casă. Prin ferestrele deschise se auzea glasul bătrinului Toader Hrib spu- nînd poematic: „Iată iasca, cremenea și amnarul folosite în vremea cînd încă nu erau chibrituri, iată o-

însemnări
de Petru VINTILÂ

tul Programului de măsuri pentru aplicarea hotărîrilor Congresului al XI-lea ăl partidului și ale Congresului educației politice și al culturii socialiste în domeniul muncii ideologice, politice și cultural-educative. Și-mi explici de ce.

cit prin politica partidului. Ca mine sînt sute și mii de țărani în toată țara. Unii întocmesc poezii și balade, alții sculptează în lemn și în ; piatră, alții pictează și stîrnesc admirația lumii prin expozițiile deschise. Tuturor oamenilor cu talent, Programul de măsuri le deschide porți de afirmare artistică prin crearea de condiții bune în căminele culturale, în cercuri,

prin expoziții și concursuri. Pe mine mulți vizitatori străini, oameni de știință m-au întrebat cu mirare ce școală am învățat. Le-am spus, hîtru, ca Ion Creangă, de la Humulești, că am și eu, Colea, cîteva clase primare, dar am adăugat imediat că școala asta durează de două mii de ani. Și cînd își ridică acești vizitatori curioși privirea de pe dulapurile pline cu topoare de silex și cu ceramică dacică ori romană dau ochii cu elevii care poartă cravate roșii cu tricolor și ei înțeleg foarte bine că a- ccastă școală atît de veche va rămîne și în viitor nemuritoare și tînără".Și așa cum stau pe-o bancă de lemn în ograda casei-muzeu, înconjurat de pomi și flori. în zumzetul dulce al albinelor, glasul lui Toader Hrib sună ca un text de cronică și am sentimentul că sînt martorul unei clipe de istorie.
P.S. Ultima mărturisire 

a lui Toader Hrib, in mo
mentul cînd ne luăm ră
mas bun și ne despărțim : 
„Dimineața, la 5, deschid 
portița și o închid seara 
la ora nouă. Dar sînt vi
zitatori care ajung in to
iul nopții la Arbore. 
Aprind lampa șl le arăt 
muzeul. Școala asta, la 
care și eu sînt învățăcel, 
n-are pauză și vacanță“.

CRONICA SĂPTĂMÎNlb
internă și internațională

Orientare statornică— 
dezvoltarea prieteniei 

și colaborării cu 
țările socialisteCa evenimente de cea mai mare importantă ale acestei săptămîni — pe planul vieții politice interne și, totodată, cu ample semnificații internaționale — s-au înscris, fără îndoială, întîlnirile prietenești ale tovarășului Nicolae Ceaușescu cu tovarășul Todor Jivkov, prim-secretar al C.C. al P.C. Bulgar, președintele Consiliului de Stat al R. P. Bulgaria, și tovarășul Edward Gierek, prim- secretar al C.C. al P.M.U.P.In lumina rezultatelor rodnice ale convorbirilor dintre tovarășii Nicolae Ceaușescu și Todor Jivkov, se poate aprecia că această nouă întîlnire Ia nivel înalt — căreia ziarul nostru i-a consacrat ample relatări și un comentariu distinct (v. „Scinteia“ 

nr. 10 615, de miercuri, 6 octombrie) — va reprezenta un moment important tn dezvoltarea relațiilor dintre Româ

nia și Bulgaria vecină. îndreptățesc pe deplin o asemenea apreciere ambianța de caldă prietenie a convorbirilor, manifestările de stimă și înaltă considerație cu care au fost întimpi- nați pretutindeni cei doi conducători de partid și de stat — elocventă reflectare a trăinicie! sentimentelor prietenești ce leagă popoarele român și bulgar — și, bineînțeles, concluziile convorbirilor, care deschid noi perspective adîncirii și amplificării conlucrării frățești, evidențiind hotă- rîrea fermă a celor două țări și partide de a impulsiona realizarea înțelegerilor și acordurilor încheiate anterior.Cu aceleași sentimente de bucurie și prietenie frățească a salutat poporul român sosirea în țara noastră, la invitația tovarășului Nicolae Ceaușescu și tovarășei Elena Ceaușescu, a tovarășului Edward Gierek, împreună cu tovarășa Stanislawa Gierek. Avînd în vedere rolul determinant pe care-1 au in intensificarea relațiilor de prietenie conlucrarea și solidaritatea dintre Partidul Comunist Român și Partidul Muncitoresc Unit Polonez, contactele directe, întîlnirile și convorbirile dintre tovarășii Nicolae

Ceaușescu și Edward Gierek, sc poete aprecia cu deplin temei că actuala întilnire va marea o nouă treaptă in dezvoltarea prieteniei și colaborării mutilaterale dintre țările și popoarele noastre. Hotărîrea de acțiune in acest sens a străbătut, ca idee centrală, toasturile rostite de conducătorii celor două partide cu ocazia dejunului de la Sinaia.Cele două vizite marcante ilustrează deopotrivă una din orientările definitorii ale politicii partidului și statului nostru : dezvoltarea largă, continuă a prieteniei, colaborării și solidarității frățești cu toate țările socialiste. Este o poziție promovată statornic de-a lungul anilor de partidul nostru, reafirmată și clar definită in Programul P.C.R., în celelalte documente ale Congresului al XI-lea. Această opțiune funda- ‘ mentală își are izvorul în comunita-’ tea de orînduire socială, de ideologie și de țeluri, în convingerea profundă că unirea eforturilor constructive,’ întărirea unițății tuturor țărilor sb-<’ cialiste reprezintă o cerință obiectivă și un factor hotăritor al succer , sului în opera de edificare a' noii
(Continuare in pag. a III-a)
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Cu lasoul 
după delfini

O noutate de ultimă oră de la 
Delfinariul din Constanta : după 
încheierea stagiunii estivale cu 
spectacole pentru micii 
lor admiratori, numărul 
lor a ajuns acum la 
măr care urmează să 
Explicația afluenței de 
dati pentru posturile de acrobatl 
ai viitoarelor spectacole constă 
in aceea cd s-a găsit procedeul 
cel mai bun de capturare a del
finilor — lasoul. Veritabili cow
boy ai mării, trei specialiști neln- 
trecuți în aruncarea lasoului ur
măresc delfinii de pe puntea 
vaporului, în momentul cind 
aceștia scot capul din apă. pen
tru a-și reîmprospăta „provizia" 
de aer și... hat ! Desigur, delfi
nii cad ceva mai greu in lat 
decit caii sălbatici, pentru că 
sint si mai inteligenți. Se vede 
insă treaba că alternativa de a 
deveni „vedete" ii tentează și se 
lasă prinși.

si marii 
delfini-7. Nu- 
crească. 

candi-

în timp ce cîtlva țărani cooperatori din Dămienești, județul Bacău, săpau un șanț, a ieșit la iveală un vas de o construcție ciudată. Chemați de urgență la fața locului, specialiștii Muzeului de istorie din Bacău au descoperit in punctul respectiv nu mai puțin de 12 asemenea vase, pline cu medalioane, monede romane, mărgele, fibule din bronz și din fier, podoabe de argint. Profesorul I. Mitrea. directorul muzeului băcăuan, apreciază că aceste vestigii aparțin unei necropole din secolele II—III ale erei noastre si au o deosebită valoare documentară. Cercetările continuă.
„Misiunea" 
de la miezul
nopții

La semnalul agentului de cir
culație, a tras pe dreapta auto
basculanta nr. 31-GJ-i620. La 
volan — șoferul Nicolae Manea.

— De unde veniți ?— Din misiune.
— De unde anume ? •
Șoferul întirzie răspunsul, dar 

„virează" întrebarea spre cel 
aflat alături de el in cabină :

— De unde venim 7
Deși nu s-a dat răspuns la 

prima întrebare, intrucit nu e 
vorba de vreun concurs „Cine 
Știe, cistigă", lucrătorul de mi
liție trece la a doua :

— Cu cine ati fost In mi
siune ?

— Cu șeful. Nu-l vedeți 7 E 
lingă mine.

Cel care moțăia alături de șo
fer și mirosea a butoi de la o 
postă era, intr-adevăr, 
Mai exact, șeful coloanei 
de la întreprinderea de 
strucții si cariere de 
„Oltenia".

Sintem curioși să aflăm 
a fost următoarea 
celor doi.

șefu. 
auto 
con- 

mine

care
„misiune" a

Si s-a
9

potolit!Nici măcar prietenii lui Mihai Dobran din Drobeta TurnuySe- verin nu știau exact cine și de ce i-a zis acestuia, pentru prima dată „Giani". Toți știu insă că zisul Giani suferise clteva condamnări pentru hoție și huliganism. Revenind din ultima detenție în mijlocul oamenilor, i s-a asigurat un loc de muncă, în speranța că, în sfîrșit, s-a potolit. Dar ți-af găsit. Zisul Giani a rămas cu năravul ca-n povestea cu lupul... După ce și-a făcut „curaj" într-o bodegă, a ieșit în stradă și a început s-o facă pe zmeul, proferînd injurii și lovindu-i. din senin, pe trecătorii pașnici Intîlniți în cale. Au fost chemați lucrătorii de miliție, care, cu ajutorul cetățenilor, au reușit să-1 imobilizeze pe huligan și să-1 trimită in fața instanței de judecată. Zisul Giani a fost potolit pentru doi ani și jumătate de acum încolo.
Controlorul
...controlat

unDe cum intra tn cite 
restaurant, îl pindea pe primul 
ospătar pe care-l vedea îndrep- 
tindu-se spre consumatori, il 
bitea discret pe umăr și-l în
torcea din drum :

— la vino puțin 
dem noi cum stai

Tacticos, calm, 
calm si sigur pe 
lordache începea 
țuica din pahare

înapoi, să ve- 
cu gramajul— 
chiar foarte 

el, Gheorghe 
să măsoare 

,____ „______ sau să cintă-
rească friptura din farfurie. Era 
vai și amar de ospătarul prim 
pe picior greșit. Dar imediat ce 
ospătarul ducea mina spre bu
zunar. „controlorul" inchidea 
ochit. H stringea mina și pleca 
mai departe, la alt restaurant 
brașovean. Uneori controla chiar 
clteva localuri pe zi, virindu-l 
in sperleți pe barmani si ospă
tari. Pină s-a pomenit fată-n 
fată cu un ofițer de miliție, ve- 
nindu-i si rindul controlorului 
să fie... controlat. Acum, instan
ța de judecată ii calculează nota 
de plată. Ceea ce nu înseamnă 
insă că ospătarii nu vor mai fi 
controlați de controlori adevă-

Rubricd realizata de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților
Scinteii'

au Intirzlat la această plantele au
RECOLTĂRII PORUMBULUI

MASURI PRACTICE PENTRU ACCELERAREA

Condițiile climatice din acest an vegetația porumbului. Ca urmare, dată, sint încă multe lanuri în care culoarea verde. Ce trebuie întreprins acum pentru a grăbi coacerea porumbului, astfel incit recoltatul și depozitarea să se poată face la timp ? Iată ce recomandă specialiștii de la Institutul de cercetări pentru cereale și plante tehnice de la Fundulea.Culoarea plantelor nu poate constitui un indiciu că boabele au ajuns la maturitate. La multi din hibrizii cultivați frunzele și tulpinele “2 tz'mtt "z: Zj au ajuns laau culoarea verde, dar boabele

coacere. Prin urmare, momentul recoltării porumbului nu se poate determina după aspectul plantelor, ci numai după conținutul de umiditate a boabelor. Cind ele conțin 25—32 la sută apă, poate începe recoltarea. Prin depozitarea în pătule, această apă se evaporă cu ușurință, porumbul păstrindu-se în bune condiții. Iată de ce se impune ca specialiștii din unități să controleze zi de zi parcelă cu parcelă, pentru a se putea organiza recoltarea diferențiată a porumbului. Trebuie combătută practica de a se culege odată atit știuleții ajunși Ia maturitate,

cit și ceî cu umiditate ridicată. De altfel, condițiile actuale, porumbului ii sint de ajuns 10 zile călduroase pentru a ajunge la maturitate deplină.In al doilea rînd, în condițiile acestei toamne, pot fi aplicate unele măsuri menite să ducă la grăbirea coacerii. Unde există forță de muncă se practică cu bune rezultate tăierea tulpinii de porumb deasupra știuletelui de sus, ceea ce favorizează uscarea lor mai rapidă. Bineînțeles, toată atenția trebuie acordată păstrării cu grijă a porumbului orice pierderi. în pătule pentru a se preveni Ilustrata din Tușnad

BUZĂU hectare, urmînd să con- va fi nevoie".
Depănușarea 

este larg practicatăAnalizînd operativ desfășurarea lucrărilor din campania de toamnă, biroul comitetului județean de partid, împreună cu organismele specializate din agricultură, pornind de la recentele măsuri adoptate de Comitetul Politic Executiv al C.C. al P.C.R., au trecut la aplicarea unor corecturi în planul inițial de măsuri, corecturi impuse de intîrzierea cu peste două săptămlni a vegetației culturilor de porumb. Potrivit acestor prevederi, in toate cooperativele agricole buzoiene s-au constituit formații speciale de cooperatori care taie vîrfurile cocenilor de porumb și depănușează știu- leții. Prin această lucrare se urmărește zvintarea rapidă a boabelor, după care se trece la recoltarea mecanică sau manuală.La cooperativa agricolă din Ghe- răseni am văzut lucrînd la cîmp clteva echipe ce totalizau peste 200 oameni. „Am recoltat pină acum 370 hectare din lanurile de porumb — spune ing. Victor Guțu, președintele cooperativei — dar de acum se merge mai greu, știuleții avind o umiditate ridicată. Iată de ce am organizat trei formații de 60 de cooperatori cu care am trecut la depănușarea știuleților. Avem realizate in

acest fel 210 tinuăm operația cit Coordonînd activitatea în clmp, Vasi- le Bălteanu, inginerul-șef al cooperativei agricole Maxenu, ne spune că două echipe compuse din 40 de cooperatori fac depănușarea știuleților, operație care s-a efectuat pe 170 hectare. în același timp, alți 70 de cooperatori recoltau manual porumbul, eliberînd și terenul de coceni. „Organizarea temeinică a lucrărilor, prip grafice operative șî de perspectivă în care sint trecuți atit oamenii, mașinile, mijloacele de transport, cit și felul lucrării, durata de execuție pe zile și ore — ne spunea Gheorghe Alexandrescu, ’ ’nerul-șef al cooperativei din tești — ne-a permis menținerea unui ritm corespunzător la fieca-- re lucrare din campanie, dozarea judicioasă a mașinilor pentru a obține un randament maxim in utilizarea lor. Respectarea prevederilor graficelor am dat-o în sarcina membrilor consiliului de conducere și a șefilor de formații". Cooperatorii din Bălăceanu și-au împărțit forțele pe fiecare lucrare. Avind o mare suprafață cultivată cu hibrizi tîrzii și aici au fost repartizați 60 cooperatori la depănușarea știuleților de porumb, realizîndu-se peste 225 hectare.Sarcinile trasate de secretarul general al partidului, lucrătorilor din agricultură, cu prilejul recentei vizite de lucru la Buzău, au devenit supremul cuvînt de ordine în această campanie. Acțiunile energice, iniția-

ingi- Cos-

întreprinse înla intensificarea ritmului defiecare unitatetivele au dus lucru in ultima vreme. Drept urmare, pe ansamblul județului au fost recoltate 17 300 hectare cu porumb. (Mihai Bâzu).
BRĂILA

Cum acționează 
comandamentul 

județean ?în urma analizei stadiului lucrărilor agricole în județul Brăila, la 5 octombrie a.c. s-a convocat ședința comandamentului pentru a stabili noi măsuri menite să asigure impulsionarea recoltatului. Cu acest prilej s-a arătat, printre altele, că lucrările Sînt întîrziate. Este adevărat, în unele unități, cum sînt cele care fac parte din consiliile intercooperatiste Ianca, Dudești. însurăței, Movila Miresii, Cireșu, Șuțu, s-a recoltat porumbul de pe mari suprafețe. în altele, lucrările sînt abia la început. Această situație este determinată și de faptul că vegetația este întîrziată. Comandamentul județean a recomandat măsuri speciale pentru intensificarea lucrărilor de recoltare. în ce constau ele 7 Membrii comandamentului, precum și invitații au participat la o demonstrație practică pe una dintre tarlalele de la Lacul Sărat, pri-

vind aplicarea lucrărilor care să grăbească maturarea știuleților. Se procedează la retezarea cu secera a vîr- fului plantei în imediata apropiere a știuleților și depănușarea acestora, răminînd ca după cîteva zile să fie recoltați. începind din chiar dimineața zilei de 6 octombrie, această metodă a fost generalizată în multe unități agricole.Paralel cu grăbirea recoltatului, o atenție deosebită se acordă îmbunătățirii transportului, domeniu în care s-au manifestat unele neajunsuri. în această perioadă. în agricultura județului, necesarul zilnic de mijloace de transport este de 2 000 tone. Prin repartiția făcută de către Ministerul A- griculturii și Industriei Alimentare, cit și de Ministerul Transporturilor, județului Brăila i se pun însă la dispoziție zilnic mijloace de transport care însumează doar 1 150 de tone. Dar I.T.A. nu asigură nici măcar acest minim necesar. în atari condiții, pe cîmp rămîn cantități însemnate de porumb, cartofi, sfeclă de zahăr, tomate și alte produse. Au fost luate măsuri ca din unitățile industriale ale municipiului să fie trimise să lucreze în aceste zile în a- gricultură 47 de autocamioane și să fie- utilizate mai bine cele existente.Ca urmare a măsurilor luate de comandamentul județean, a muncii neobosite a cooperatorilor și mecanizatorilor, în unitățile agricole din județul Brăila a fost strînsă recolta de porumb de pe circa 25 000 hectare. (Mircea Bunea).

ÎN ORICE LUNĂ A ANULUI

Odihnă activă în natură

OSTĂȘII CÎNTĂ

PE OGOARELE TOAMNEIAflată în plină desfășurare, campania de recoltare solicită anul a* cesta o mare concentrare de forțe : stadiile de vegetație întîrziate la multe culturi, ca și nivelul bun al producției agricole au făcut necesare măsuri speciale pentru ca, intr-un timp scurt și în condițiile unor mari variații climatice, toate roadele cimpului să fie culese și puse la adăpost. In aceste condiții, inițiativa organizațiilor U.T.C. din numeroase județe ale țării de a-i mobiliza și pe tineri alături de lucrătorii din agricultură se înscrie ca unul dintre actele firești, fiind, de fapt, o continuare a prezenței celor peste o jumătate de milion de elevi și studenți la lucrările de amenajări funciare, de întreținere și exploatare a sistemelor de irigații, la întreținerea culturilor etc., efectuate in cursul vacanței de vară. Astfel, într-o completare judicioasă a orelor de învățătură cu munca, de la începutul anului școlar peste 700 000 de tineri, dintre Care 500 000 elevi și studenți, iau parte, eșalonat, la recoltarea porumbului, a cartofilor, a fructelor și legumelor, participă la lucrările ce se efectuează in 64 de șantiere ale tineretului din agricultură.Relevante pentru entuziasmul cu care tinerii au înțeles să transpună in practică un principiu fundamental al școlii moderne, astăzi, — Îmbinarea învățămîntului cu producția — sint, de pildă, datele care ne vorbesc despre participarea tinerilor constănțeni la lucrările agricole din acest an. în perioada verii, pe ogoarele județului au lucrat peste 21 000 de tineri, organizați in 6 mari tabere de muncă patriotică. în prezent, aproape 14 000 de tineri acordă, in cadrul programului de practică în producție, ajutor la recoltat, sortat și transportat legume și fructe, la recoltat și depănușat porumb etc. 2 000 de elevi din liceele municipiului Constanța acordă ajutor la culesul strugurilor în marile vii de la I.A.S. Ostrov, I.A.S. Nazarcea sau I.A.S. Cernavodă.O participare la fel de entuziastă dovedesc și tinerii din județe ca Ialomița, Vaslui sau Dîmbovița. în acest Sezon, pe ogoarele județului Ialomița lucrează aproape 26 000 de tineri, înaltul titlu de „Erou al Muncii Socialiste", pe care județul lor l-a primit recent, consemnează și aportul băieților și fetelor, care, organi-

zați de către U.T.C.,. lucrează cu sîr- guință alături de muncitori și cooperatori. Bilanțul lor in săptămină trecută : 3 B00 tone legume, 1 800 tone fructe și struguri, 8 000 tone porumb depănușat. De asemenea, „raportul utecist" al tinerilor vasluieni și dim- bovițeni a consemnat . săptămină trecută prezența pe ogoare a 12 000 și, respectiv, 15 000 tineri. De o partici- j pare masivă (39 000 tineri) > Tjenefi- ...ciază agricultura județului Suceava, unde în prim plan se află recoltatul cartofilor, al merelor și plantelor furajere. Aici, la Suceava, s-a stabilit deja și o tradiție : fiecare școală păstrează an de an legătura cu o anumită unitate agricolă. în felul acesta, tinerii cunosc bine locurile, oamenii, specificul muncii, înțeleg mai exact necesitățile pe care le reclamă îndeplinirea planurilor de producție, toate acestea contribuind atit la realizarea unui Important o- biectiv economic, Cit și la formarea lor ca cetățeni responsabili pentru binele societății, pentru progresul economic și social al locurilor in care trăiesc, ale țării noastre.
IALOMIȚA. „Microecran ’76“ — prima ediție a festivalului și concursului cinecluburilor pionierești, organizat de consiliul județean al pionierilor în colaborare cu inspectoratul școlar județean, se desfășoară zilele acestea la Slobozia. Participă, cu 120 de filme, pionieri din 20 de cinecluburi județene. • 

HUNEDOARA. „Săptămină litera
turii, filmului și artelor plastice", 
din cadrul Lunii culturii și educației socialiste „Sarmis ’76“, a programat interesante intîlniri ale publicului cu poeți și prozatori din Cluj-Napoca, Sibiu, cu membri ai cenaclului „Ritmuri" din localitate, sub genericul „Zilele revistelor literare din Transilvania". La Hune
doara este prezentat un ciclu de filme artistice românești, iar la Petroșani, Lupeni, Vulcan și Petrila a început festivalul filmului documentar „Valea Jiului" (a cincea ediție). Șezătorilă literar-muzicale 
de la Geoagiu și Orășiie, recitalurile de poezie patriotică de la termocentrala Mintia și căminele culturale din Beriu, Dobra, Băcia. expoziția „Realități hunedorene oglindite in arta plastică", inaugurarea

Cum s-a poticnit 
necinstea

— Sînt nevinovat, onorată Instanță ; de fapt, noi am vrut să ducem lemnele înapoi, pe șantierul unde erau așteptate...Intr-una din zile, Stelian Dumbravă, fost șef de echipă la Șantierul nr. 2, Timișoara ai I.C.I.M Brașov, a primit sarcina să procure lemnele de foc necesare topirii bitumului. Lucru pentru care i s-au pus ia dispoziție toate cele necesare : acte și utilaje de transport. Ajuns insă in posesia lemnelor. S.D. a „uitat" că acestea nu sînt ale lui. Așa se face că. in înțelegere cu Simion Picură, șoferul autobasculantei șantierului, a împărțit cantitatea de 7 000 kg de lemne In două : o parte pe care a dus-o pe șantier, o altă parte pe care s-a hotărit să o vîndă și să-și însușească banii. Zis și făcut. După ce prima jumătate a fost lăsată la destinație, cea de-a doua jumătate a fost dusă acasă la V. Gh. — un cumpărător „de ocazie".Și totuși, lucrurile nu au mers ca pe roate. cum ar fi dorit cei doi. Faptele necinstite au fost descoperite și sancționate penal, potrivit legii. Aceasta, cu ajutorul atitudinii... cumpărătorului — lucru la care nici

Aflat la a III-a ediție, festivalul cintecu- lui ostășesc „Te apăr și te cînt, patria mea", un amplu și cu rezonanță majoră festival al tinereții, al voioșiei vîrstei de douăzeci de ani, al melodiei cîntate în pas cadențat și al cintecului patriotic însu- flețitor, a debutat joi seara, programul inaugural ‘fiind .transmis în direct de televiziune,, și. .va dura nouă zile, Una dintre manifes-țările sale centrale — poate și cea mai importantă — o va constitui concertul în aer liber, pe platoul din fața Monumentului eroilor patriei, de duminică 10 octombrie. Festivalul încorporează participarea — cu cintece ostășești, cu cintece patriotice și de muzică ușoară — a unui mare

număr dintre buni autori de și de texte ai lor.Interpretarea cînte- celor patriotice aparține ansamblului artistic „Doina" al armatei, la marșurile ostășești dîndu-și concursul corul Școlii militare de muzică, corul „Albatrosul" al Marinei militare și corul Regimehtului de gardă.Amănuntele*5 dă mai sus, la care s-ar putea adăuga faptul că la actuala ediție a festivalului au fost prezentate 184 de cintece patriotice, 157 de marșuri și 155 de cintece din domeniul muzicii ușoare, au însemnătatea lor în dimensionarea manifestării, în înțelegerea cadrului ei de cuprindere. Mai importantă însă decit cifrele statistice ori

cei mai melodii genuri- desfășurătorul festivalului ni se pare semnificația degajată de această sărbătoare- concurs a militarilor noștri. Ca toți cei care au trecut prin armată, cunoaștem valoarea e- ducativă a marșului, ca și a cintecului de inspirație patriotică destinat formațiilor artistice militare, a cintecului ostășesc de voioșie. Cine, dintre-' cei i ce au trecut prin armat ă, nu-și .amintește de comanda : „Cu c'h- tec, înainte, marș!" însoțit de cuvintele îmbrăcate în haina melodiei, pasul devine mai alert, cadența mai riguroasă.Dragostea de țară, de partid și popor va răsuna în cîntecele a- cestui festival așteptat cu interes de un larg auditoriu.
N. POPESCU- 
BOGDANEȘT1

Specialiștii au constatat că bolile cardiovasculare, oboseala nervoasă etc. se extind în mare măsură și datorită unor greșeli în modul de viață și alimentație. O asemenea greșeală o constituie și faptul că omul modern este din ce in ce mai puțin în contact cu natura. Despre consecințele acestui fapt ne-a vorbit prof, univ. dr. NICOLAE TELEKI, de la Institutul de medicină fizică, balneo- climatologie și recuperare medicală din București :— O primă consecință este reducerea capacității de adaptare și, in cele ce urmează, mă voi referi în special la modificările determinate de temperatură. Trăind in condiții de confort termic, funcțiile de termoregla- re ale modern sînt mai puțin și, prin aceasta, treptat, se diminuează și capacitatea sa de răspuns adecvat la frig ori la căldură mare, la o schimbare bruscă a temperaturii, la frig, de exemplu, un organism mai puțin antrenat și adaptat face mai ușor anumite bolr generate de răceală : guturai, afecțiuni ale căilbr respiratorii, bronșite, nevralgii, dureri musculare ș.a. Cine nu știe că cei ce muncesc in aer liber, prin natura activității lor, sau persoanele care fac sport in aer liber sînt mai rezistente față de micile răceli pe care alții le fac frecvent in sezonul rece.Iată de ce este indicat să căutăm natura, muntele, pădurile, în orice sezon și lună a anului, pe orice fel de vreme, pentru a ne îmbunătăți capacitatea funcțională a organismului prin mișcare în aer liber. Stațiunile balneoclimatice oferă condiții de tratament sau odihnă foarte bune în tot timpul anului ; de asemenea, aceleași condiții le oferă cabanele pentru a petrece sfirșitul săptăminii în mijlocul naturii. Și, dupărfflim se; știe, prin oficiile județene de turism (O.J.T.), oricine poate opta pentru orice stațiune, în funcție de interesul (tratament sau odihnă) și de capacitatea de deplasare, pentru locurile cele mai atractive, mai pitorești, cu trasee turistice mai mult sau mai puțin dificile, după scopul urmărit și posibilitățile fizice ale fiecăruia.Mersul pe jos în aer liber ameliorează unele funcții, mărește rezistența organismului față de diferite infecții sau viroze, duce la creșterea capacității de adaptare a unor funcții ale organismului (de termoreglare respiratorie, locomotorie, neurovege- tativă ș.a.), prevenind unele tulburări funcționale ale inimii și vaselor, plă- mînilor, mușchilor, sistemului nervos ș.a. De aceea, în perioada de odihnă

omuluisolicitate

MSmncolecției de artă contemporană de la muzeul județean completează programul manifestării „Sarmis ’76“ • ALBA, tn întimpinarea aniver
sării a 100 de ani de la proclamarea 
independentei de stat a României 
si a 70 de ani de la răscoala din 
1907, in județ au avut loc simpozioane și au fost prezentate expuneri cu următoarele teme : „Eroismul ostașilor români în luptele purtate de-a lungul veacurilor pentru libertatea și independenta patriei", „Pagini din trecutul glorios de luptă al poporului român", „Omagiu eroilor căzuți în lupta pentru o Românie liberă și independentă". La Alba lulia, Aiud, 
Blaj, Ocna Mures și Sebeș au fost prezentate recitaluri de poezie patriotică. In satul Teleac, comuna 
Ciugud, cu prilejul inaugurării noului cămin cultural a fost organizată manifestarea politico-educativă ..Cu cine se mîndrește satul" • 
COVASNA. La Biblioteca județeană 
din Sfintu-Gheorghe a avut loc

vernisajul expoziției pictorilor Kiss Bela și Peter Janos, urmată de dialogul scriitorului Radu Selejan cu cititorii săi pe marginea romanului „Cercul adevărului". La Poian, scriitorul Czego Zoltan s-a întîlnit cu cititorii, o MEHEDINȚI. La Pătule 
și Pristol s-a organizat un simpozion pe temele : „Răscoala țăranilor din 1907 — eveniment remarcabil din istoria poporului român" și „Independența și suveranitatea națională — năzuință de veacuri a națiunii noastre". Biblioteca jude
țeană a organizat în întreprinderi și instituții o expoziție de carte so- cial-politică, beletristică și tehnică. La întreprinderea de vagoane, 
uniunea județeană a cooperativelor 
meșteșugărești și întreprinderea de 
confecții „Porțile de desfășurat momente genericul „Trăsăturile personajelor îndrăgite 
Brigăzi științifice mixte s-au deplasat în 24 de localități, dezbătînd temele : „Cuceririle științei confir-

Fier" s-au literare sub morale ale de cititori".

sau de cură este bine să beneficiem în mod activ de factorii naturali din stațiuni : soare, aer, ape, climat, prin mișcare, plimbări în aer liber, care măresc capacitatea de adaptare și reglare a acelor funcții care sint a- tenuate, după cum am văzut, de unele condiții de confort ale vieții moderne.Despre efectele pozitive ale odihnei active, în natură, în concediu sau sfirșit de săptămină, ne-a vorbit dr. ION DRAGAN, directorul Centrului de medicină sportivă din Capitală :— în condițiile vieții moderne, In care solicitările și oboseala sint mai puțin de natură fizică, datorită utilajelor tot mai

la Și

OMUL Șl VIAȚA
RAȚIONALĂexcesivă. Ca ur-

perfecționate, fiind tot mai mult solicitat sistemul nervos prin exigențe le de rior, tipul trebuieși organizate intr-un mod nou, in funcție de caracterul muncii, de gradul de solicitare fizică, psihică ori nervoasă.Foarte multe persoane gîndesc că, după o săptămină de muncă, este suficient de odihnitor repausul pasiv, acasă, citind, ascultind sau vi- zionînd diferite programe la televizor. Un asemenea tip de odihnă pasivă, sedentară, chiar și în condițiile unei alimentații raționale, duce cu timpul, în decursul anilor, la o slăbire generală a forței musculare, la apariția unor tulburări digestive, ale ficatului, stomacului, intestinelor, Ia deficiențe ale sistemului circulator și respirator. O recentă statistică arată că 80 Ia sută din hipertensivi sint prea grași în raport cu vîrsta lor, ca urmare a lipsei de mișcare și a unei alimentații excesiv de bogate în calorii.Este un fapt unanim recunoscut că omul modern are din ce în ce mai multă . nevoie de odihnă activă, care să-i refacă forțele atit din punct de un atins insă i In conce-

profesiona- ordin supe- odihna și de recreare înțelese

vedere fizic, cit și psihic. Or, asemenea deziderat poate fi prin deprinderea (care trebuie ciștigată sau regăsită) de a ieși natură nu numai in timpul diului, ci in mod sistematic, permanent. Pentru fiecare vîrstă ales tipul de stațiune sau de excursie care să corespundă posibilităților fiziologice. Oficiile județene de turism oferă condiții excelente pentru tratament sau odihnă in stațiunile balneoclimatice. ca și diferite tipuri de excursii pentru odihnă la sfirșitul săptăminii de muncă. Ghizii O.J.T. pot fi buni sfătuitori în alegerea unor trasee care să stimuleze dorința de a face adevărat turism, mer- gînd pe jos, indiferent de anotimp sau care tură tre.

trebuie

de starea vremii, vizitind locuri să cultive dragostea pentru nași pentru frumusețile țării noas-mă materialitatea lumii" și „Religie și adevăr". La Livezile a avut loc simpozionul „Rolul femeii în construcția societății socialiste multilateral dezvoltate". La Baia de 
Aramă s-a organizat masa rotundă „Factorul autohton și romanizarea în formarea poporului român". 
„Programul de măsuri pentru apli
carea hotăririlor Congresului al 
Xl-lea al partidului și ale Congre
sului educației politice și al culturii 
socialiste" a constituit tema unei dezbateri organizate la Casa de cultură a sindicatelor din Orșova. 
• GALAȚI. Stagiunea Teatrului dramatic s-a deschis cu premiera piesei „Sîmbătă la -Veritas-" de Mircea Radu Iacoban. (Regizor : George Rada. Pictor scenograf: Victor Crețulescu). • DOLJ. Muzeul de 
artă din Craiova găzduiește expoziția omagială „Constantin Brân- cuși", care înmănunchează aproape toate capodoperele sculpturale ale titanului din Hobița aflate în tară ; „Sărutul", „Danaida", „Domnișoara Pogany", „Cumințenia pămîntului", „Somnul", „Orgoliu" și „Rugăciunea".

Corespondenții „Scînteii"
J

— Multe persoane preferă să-și petreacă concediul de odihnă, să facă turism sau excursii numai in sezonul estival...— Cred că este vorba de o prejudecată — precizează prof. dr. docent TRAIAN DINCULESCU, directorul Institutului de medicină fizică, bal- neoclimatologie și recuperare medicală. Există categorii de populație care, prin natura profesiei, a preocupărilor (elevi, studenți, cadre didactice ș.a.), trebuie să folosească o parte din lunile de vară pentru concediul de odihnă. Pentru alte categorii nu se justifică medical aceasta preferință. Cu atit mai mult cu cit în stațiunile noastre balneoclimatice se poate face cu deplin succes, in toate lunile anului, aproape orice tip de cură. Aș adăuga chiar că în lunile cind stațiunile noastre nu sint aglomerate, persoanele surmenate ori după o perioadă de oboseală profită mai mult de cură. Pentru că la binefacerile curei se adaugă liniștea, lipsa de agitație. După asemenea cure s-a constatat că randamentul a crescut simțitor. Or. randamentul bun în muncă și satisfacția profesională generează o dispoziție excelentă, o stare de echilibru, de sănătate psihică și fizică.
Elena MANTU
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ÎN FAȚA OPINIEI PUBLICE • DIN INSTANȚĂ ÎN FAȚA OPINIEI PUBLICE •
S.D. și nici S.P. nu se așteptau. Văzînd că lemnele pe care doreau să I le vîndă cei doi nu erau lemne ca toate lemnele pe care le primise el pină atunci de la depozit — tăiate scurt, pentru consum casnic —. ci... metri steri, cum nu mai cumpărase niciodată, V. Gh. a refuzat să mai facă tirgul propus. în ciuda stăruințelor amatorilor de chilipir, a bunăvoinței pe care aceștia căutau să o manifeste în legătură cu condițiile și prețul vinzării. Așa că. cei doi au trebuit să iasă din nou cu lemnele in drum, să caute un alt cumpărător, mai puțin exigent. Lucru care a dus la... prinderea și deferirea lor justiției ICind se intilnește cu cinstea — necinstea, oricit de abilă ar fi. se poticnește.

Despre 
civilizație - 
în termeni 
civilizați

...IȘapte sifoane ; zece pahare de vin; zece pahare de țuică ; zece halbe; zece țapi pentru șpriț; șapte țoiuri ; patru sticle de

un litru și o sticlă de coniac. Cam acestea sînt. concret, „argumentele" cu care nu- miții loan Sâros. Petru Lupșa, Maria Lupșa și Mihai Lupșa — toți din Nerău, Timiș — au încercat să poarte o „discuție" în legătură cu... felul in care trebuie să te porți in societate. Locul întîmplării : bufetul din localitate. Dar să luăm lucrurile de la capăt...Seară. La una din mesele localului, două familii : loan Sâros și soția, împreună cu Petru Lupșa și soția. La o masă alăturată — o singură familie : Maria și Mihai Lupșa. Se discută, se bea. La un moment dat însă, liniștea și buna dispoziție sint făcute țăndări de un gest — nesăbuit și regretabil. firește — al lui loan Sâros. în urma unor schimburi de cuvinte cu soția, acesta nu a găsit ceva mai bun de făcut decît... să o lovească. Fapt ce l-a determinat pe cei din jur să intervină, cum era și normal.Anormal este însă ceea ce a urmat. Căutind să-și impună propriul lor punct de vedere în legătură cu comportarea in familie și societate, ceilalți doi bărbați, împreună cu Maria Lupșa. au depășit ei înșiși limitele unei atitudini civilizate, au declanșat un adevărat scandal. Așa că, după un scurt „duel" al vorbelor. în care, pină la urmă, „fiecare se lupta cu fiecare", a urmat un „duel“ al... sifoanelor, halbelor și paharelor IConsecința : lecția despre cum trebuie să se poarte in societate au audiat-o toți cinci

combatanți, in fața instanței — judecătoria Timișoara. Aviz amatorilor I
Gardul 

neglijenței
— Piperul era al meu, onorată instanță, 11 cumpărasem din magazin — să fie, să se găsească IRecent, judecătoria sectorului 3 l-a judecat și condamnat la 6 luni închisoare pe Gh. A. — București, str. Grota Lacurilor — pentru sustragere din avutul obștesc. în calitate de angajat la întreprinderea „Antre- frig", acesta, in Ioc să se țină de lucru, „stringea" diferite produse cu intenția de a și le însuși la ieșirea din schimb. Așa cum a procedat și cu cele... 10 (zece) kg. piper, pe care, în fața completului de judecată, susține că le-ar fi cumpărat din magazin ..Din felul cum s-au desfășurat lucrurile ne-a reținut atenția un „amănunt" : toate produsele sustrase de Gh. A. — inclusiv piperul — au fost scoase nu pe poarta unității, ci... printr-o spărtură existentă in gardul înconjurător. Curioasă spărtură ! î-am zice mai degrabă spărtură în spiritul gospodăresc.»

Din caietul 
grefierului

„De asemenea, ca să ne ajute să facem 
economii, tatăl meu ne aduce in fiecare an 
unele alimente : cartofi și ceapă, vin și pă
sări ; inclusiv cite o jumătate de porc viu".(Tribunalul județean Timiș, fragment din „justificările" lui V. I., trimis în judecată pentru realizarea de venituri ilicite, potrivit Legii 18/1968).

„Lucrurile stau așa cum am spus și nu 
altfel, onorată instanță : păi, dacă aveam 
timp să virez, credeți dv. că lăsam eu ma
șina să intre in oi 7 I Nicidecum, o cir
ipeam către măgar, care, fiind și încăpățî
nat și cu șeaua de lemn pe el, precis că nu 
pățea nimic".(Tribunalul județean Timiș, fragment din susținerile inculpatului Galiș P., autorul unui accident de circulație, căruia i-a căzut victimă o buni parte dintr-o turmă de oi).

Titus ANDREI
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Excelenței Sale Sir GEORGE CAKOBAU
Guvernator general al Fiji SUVASărbătoarea națională a țării dumneavoastră îmi oferă plăcutul prilej de a vă adresa calde felicitări și sincere urări de fericire personală, de pace și progres pentru poporul fijian.îmi exprim convingerea că relațiile dintre țările noastre se vor dezvolta ți diversifica în viitor, spre binele popoarelor noastre, al promovării păcii și înțelegerii în lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România 
Tovarășului MANEA MĂNESCU 

Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste RomâniaDragi tovarăși,în numele Comitetului Central al Partidului Comunist Bulgar, al Consiliului de Stat și Consiliului de Miniștri ale Republicii Populare Bulgaria, al întregului popor bulgar și al nostru personal, vă mulțumim din toată inima dumneavoastră, Comitetului Central al Partidului Comunist Român, Consiliului de Stat și Guvernului Republicii Socialiste România pentru caldele și sincerele felicitări și urări pe care ni le-ați transmis cu prilejul celei de-a XXXII-a aniversări a victoriei revoluției socialiste în Bulgaria.Ne exprimăm profunda convingere că relațiile frățești dintre partidele, țările și popoarele noastre se vor extinde și consolida continuu, pe baza marxism-Ieninismului și internaționalismului socialist, în interesul celor două popoare ale noastre, al țărilor comunității socialiste, unității mișcării comuniste și muncitorești internaționale și al progresului în lumea întreagă.,Vă dorim din toată inima, dumneavoastră, dragi tovarăși, și poporului frate român noi și tot mai mari succese în edificarea societății socialiste multilateral dezvoltate în patria dumneavoastră.
TODOR JIVKOV

Prim-secretar al Comitetului Central 
al Partidului Comunist Bulgar, 
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Bulgaria

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste RomâniaAm primit cu deosebită recunoștință amabilul și atentul dumneavoastră meăaj de bunăvoință și cele mai bune urări pe care ni le-ați adresat cu ocazia celei de-a XVI-a aniversări a independenței noastre. Permiteți-mi ca, în numele guvernului și poporului Nigeriei, să vă exprim, la rîndul meu, cele mai bune urări de fericire personală, de prosperitate pentru poporul dumneavoastră prieten.Cu cea mai înaltă considerație,
General-locotenent OLUSEGUN OBASANJO

Șeful Guvernului militar federal, 
comandant suprem al Forțelor armate 

ale Republicii Federale Nigeria

Excelenței Sale Sir KAMISESE K. T. MARA
Primul ministru al Fiji SUVACu ocazia aniversării proclamării independenței țării dumneavoastră, vă adresez cele mai sincere felicitări, precum și urări de progres și prosperitate poporului țării dumneavoastră. „

MANEA MANESCU
Prim-ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România

• SPORT @ SPORT © SPORT © SPORT © SPORT © SPORT © SPORT © SPORT

Festivalul sportiv al școlarilor bucureșteni
Azi, la stadionul Tineretului, forme de masă pentru practicarea exercițiilor fiziceîntrecerile finstfe •pe'rCapitală iste' Festivalului sportiv al școlarilor « care se vor desfășura '.gstăzi, î'n- tr'e orele 8,30 și 17, la stadionul Tineretului după programul anunțat — vor angrena în diferite probe up număr mare de elevi, profesori de educație fizică și alte cadre didactice.Deși vor participa la întreceri numai cîștigătorii etapei pe sectoare, organizatorii estimează că aproximativ 10 000 de elevi se vor găsi duminică pe stadion în calitate de concu- renți — ne informează secretarii Consiliului municipal pentru educație fizică și sport, tovarășii Emil Jecu și Ion Nae.Această cifră, mai puțin obișnuită Ia întreceri finale, se explică prin înscrierea în programul festivalului a probelor pentru ansambluri de gimnastică și a celor pentru demonstrarea orei model de educație fizică și sport. Astfel, ansamblurile pentru gimnastica zilnică cuprind, prin regulament, cel puțin 60 de elevi, iar cele pentru orele model de educație fizică, un minimum de 30 de execu- tanți. La proba celei dintîi categorii de ansambluri se va concura duminică la fel ca și în finalele pe sectoare, cu zece exerciții specifice, „de înviorare", în total 320 „de timpi", care se execută în 4—5 minute. Numai că, de astă dată, componenții ansamblurilor vor fi alții decît la întrecerile pe sectoare, firește, din aceleași școli — atît pentru asigurarea , «rticipării unui număr mai mare de elevi, cit și pentru demonstrarea faptului că exercițiile zilnice de înviorare sînt însușite de fiecare elev.Concursul despre care am vorbit se va organiza pe două categorii :

STANKO TODOROV
Președintele 

Consiliului de Miniștri 
al Republicii Populare Bulgaria

șeoli geiîerale și licean AcCeașt împărțire'‘de concurs e vălabilă 'șt tperi*' tru'demonstrarea orelor model de e-' ducațfe fizică și sport, 'A'nsamblttril® din școlile generale și cele din licee se vor întrece separat, însă în aceeași limită de timp — zece minute — pe parcursul căreia se vor urmări dinamismul, și intensitatea lecției, angrenarea întregului colectiv de elevi.Adăugăm că alte ansambluri, de gimnastică ritmică modernă, compuăe’ desigur numai din fete, vor concura fiecare pe o durată de trei minute, folosindu-se drept accesorii mingi, eșarfe, panglici și cercuri.La probele pe ansambluri amintite mai înainte vor reprezenta sectoarele Ia întrecerea finală de duminică următoarele școli : Liceul nr. 2 și Grupul școlar sanitar (sect. 1) ; școlile generale nr. 28. și 30 și grunul • școlar „Electronica" (sect. 2) : școlile generale nr. 85 și 50. Liceul industrial nr. 4 și liceul „Al. Sahia" (sect.' 3) : școlile generale nr. 149 și 199, Liceul industria] de chimie și Liceul de mecanică nr. 10 I.O.R. (sect. 4) Școala generală nr. 111. Liceul nr. 17
î N

inte-
• Azi, în sala Floreasca, de la ora 11. cele două candidate la titlul de campioană la baschet, echipele Steaua și Dinamo, vor juca o partidă care se anunță deosebit «de resantă.• Ieri, la Sofia, în grupa a preliminară a campionatului dial de fotbal, Bulgaria—Franța(1—2). In ultimul minut al meciului.

V-a mon-2—2

Primul ministru al Guvernului Republicii 
Democratice Sao Tome și Principe va face

o vizita inLa invitația primului ministru . al Guvernului Republicii Socialiste România. Manea Mănespu, în perioada 11—18 octombrie a.c., primul ministru al Guvernului Republicii
Cronica zileiLa Oficiul de stat pentru invenții și mărci din București a avut loc sîmbătă o sesiune de comunicări științifice cu tema „Șapte decenii de la apariția primei legislații românești în domeniul brevetelor".Cuvintul introductiv a fost rostit de Octavian Groza, prim-vicepreșe- dinte al Consiliului Național pentru Știință și Tehnologie, care a subliniat importanța deosebită pe care o acordă conducerea de partid și de- stat activității de invenții, contribuției inventatorilor la dezvoltarea e- conomiei naționale și sporirea tezaurului științific și tehnic al țării.Comunicările, susținute de perso-1 nalități ale vieții științifice, cercetători și cadre didactice universitare,: au abordat probleme privind proprietatea industrială și promovarea progresului tehnic, revoluția tehnico-ști- ințifică și tendințele pe plan mondial în domeniul protecției invențiilor, valorificarea invențiilor românești în țară și peste hotare, aspecte legate de istoria brevetelor românești.

★La invitația primarului municipiului Constanta. Gheorghe Trandafir, o delegație a municipalității Rotterdam (Olanda), condusă de Andre Van Der Louw, primarul orașului, a făcut, o vizită în țara noastră.Oaspeții au fost primiți de Vasile Vîlcu, președintele consiliului popular județean, s-au întîlnit cu conducători ai consiliului popular munici- pal și au vizitat obiective social-cul- turale și turistice din Constanta și de pe litoral.
★Sîmbătă seara a sosit în Capitală prof. dr. Nurul Hasan, ministrul educației, bunăstării sociale și culturii din India, care, la invitația Ministerului Educației și învățămîn- tului,. face o vizită în țara noastră. La sosire, pe aeroportul Otopeni, oasnetele a fost salutat de Șuzana Gâdea, ministrul educației și învață- mîntului, de alte persoane oficiale.; Au fost de față S., L. Kaul, amba-, ' sadorul Indiei la București^ și membri ai ambasadei.
★Sîmbătă dimineața, în cadrul unor solemnități separate, noii ambasadori ai Republicii Irak, Abdullah Suleiman AI-Khodheir, și Republicii Ciad, Antoine Bangui, au depus coroane

șf-'RceW .gyhtorghe ȘirrtM^f^rt^S) ; școli 1®'gOHtmale nr. 124iw*H38t» li«IW „Gheorghe'Lâzăr" (sect. 6) școlile generalej Hti.^56 și 169; ‘tlieljl tle,;.țțH

i

generale Hr;-.|56 și 169,'DiCelil He,; m-; lecomuriicații și Liceul de telecon- strucții (sect. 7) ; școlile generale nr. 175 și 183. liceul „Dumitru Pe- tresed" și grupul școlar „Grivița roșie" (sect. 8).Tuturor participanților la Fetiva- lul școlarilor bucureșteni, miilor de elevi, profesorilor de educație fizică, de la vechii animatori ai sportului ca Victor Tibacu (liceul „Gheorghe Șincai") pînă la tinerii inimoși ca Gheorghe Predescu (Liceul nr. 2). directorilor pătrunși de ideea nobilă a sportului școlar de masă, cum este tov. Ion Niculescu (Școala gen. 149), care va conduce din nou repriza de gimnastică zilnică a ansamblului de sute de copii din școala respectivă, le dorim deplină reușită azi, la Festival, și. mai departe, pe întreaga durată a anului de învățămînt, pentru cultivarea deprinderii de sport și exercițiu fizic cotidian.
Valeriu MIRONESCU

CÎTEVA RÎNDURIa28 în-cunoscutul jucător bulgar Bonev ratat o lovitură de la 11 m. La noiembrie, echipa României va tilni echipa Bulgariei în al doilea meci al finalei „Cupei Balcanice" interțări (în primul meci : 0—1)'.e Azi, la Sevilla, partidă oficială de fotbal între formațiile Spaniei și Iugoslaviei, contracandidate ale echipei României la calificarea în turneul final al campionatului mondial.

tara noastra» Democratice Sao Tome și Principe, Miguel Anjos Trovoada, împreună cu soția, va efectua o vizită în țara noastră.
de flori la Monumentul eroilor luptei pentru libertatea poporului și a patriei, pentru socialism.

★Sîmbătă a părăsit Capitala delegația Ligii' iugoslave pentru pace, independență și egalitatea popoarelor, formată din Smajo Ljuca, președintele Comisiei relații internaționale a Uniunii socialiste a poporului muncitor din Republica Serbia, și dr. Todor Djunov, .profesor de drept internațional, care ne-a vizitat țara, în perioada 4—9 octombrie, la invitația Comitetului hfățional pentru Apărarea Păcii.Oaspeții au fost primiți la Consiliul Național . al Frontului Unității Socialiste, la Comitetul Național pentru Apărafea Păcii, au avut întrevederi Ia Asociația de Drept Internațional și Relații Internationale (A.D.I.R.I.), la Asociația juriștilor, au vizitat unele obiective economice și social-culturale din Capitală, din județele Argeș și Ilfov.
★Sîmbătă la amiază, Teatrul de copii din Subotica, aflat în țara noastră în cadrul acordurilor culturale dintre România și R.S.F. Iugoslavia, a prezentat, la Craiova două spectacole cu '..Povestea ceasului" de Dra- gutin Dobricanin. Actorii oaspeți ai teatrului craiovean de păpuși au susținut, de asemenea, două spectacole cu aceeași lucrare și în municipiul Tg. Jiu.
★Manifestările Decadei cărții românești au fost urmărite cu interes și în ziua de sîmbătă: Redactori ai E- diturii științifice și enciclopedice, scriitori și critici bucureșteni s-au întîlnit cu cititori la librăria „Mihail Sadoveanu". In acest cadru, a fost lansat ..Dicționarul de. artă medievală românească" de Vasile Drăguț. Coordonatele activității actuale, ca și proiectele de carte științifică și enciclopedică ale viitorului an au fost relevate, cu această ocazie, de Mircea Mîciu, directorul editurii.Aceeași librărie a Capitalei a fost sediul „zilei" Editurii Militare. Discuțiile după-amiezei literare de aici au fost concentrate în jurul romanului ,.Soarele„a murit.vîn Zori" de Ha- ralâmb Zincă, noutate editorială prefațată de scriitorul IOn Greceă.(Agerpres)

VASLUI : Mai mulți 
prieteni ai sportului 

de masăIn orașele și satele ‘v'asltiiȘn’e tot| tuai mulți prieteni ai sportului de plasă răspund acțiunilor organizate) ini spiritul indicațiilor conducerii supe-* rioare a partidului nostru cu privire la dezvoltarea continuă a educației' fizice și sportului. Sindicatele, orga-, nizațiile de tineret și asociațiile sportive din întreprinderi și instituții au pxtins formele de practicare a exer-: Cițiilor fizice Ia .locul de muncă (la' întreprinderile de confecții din Vas-' lui și Bîrlad. întreprinderea de încălțăminte Huși). In cadrul complexului polisportiv „Sport și sănătate", o experiență frumoasă au cîștigat-0 asociațiile sportive de la întreprinderea de rulmenți și întreprinderea de elemente pneumatice* si aparâte de măsură din Bîrlad. întreprinderea de prelucrare â lemnului. întreprinderea ■ de ventilatoare și Filatura de bumbac din Vaslui. De asemenea, se evidențiază în organizarea unor întreceri sportive la oină, luate, fotbal și cros asociațiile sătești din comunele Băcești. Stănilești, Stefan cel Mare. Muntenii de Jos ș.a. (C. Lăluci).
a In campionatul național de rug- bi. sîmbătă pe stadionul Giulești e- chipa Rapid a reușit să învingă cu scorul de 16—7 (6—4) pe Sportul studențesc !• La sala Floreasca s-au întrecut ieri, intr-unu) dintre cele mai importante meciuri ale campionatului masculin de volei, echipele Dinamo ,și Steaua. A cîștigat, 3—0, echipa Dinamo. cu scorul de

A apărut;

„ERA SOCIALISTĂ* 1*

20.25 Film artistic : „Prinși sub apă" — 
producție a studiourilor americane.

22.00 24 de ore.

PROGRAMUL II
10,00—11,45 Matineu simfonic. 
20.00 Eroi îndrăgiți de copil.
20.25 Ora melomanului.
21.25 „Pe un pămînt visător" (versuri).
21,40 Selecțiuni din emisiunile de

divertisment.

LUNI, 11 OCTOMBRIE 1976

PROGRAMELE I șl II
In jurul orei 15.30 — Transmisiu

ne directă : Ceremonia sosirii 
Maiestății Sale Baudouin, regele 
belgienilor, care va efectua, îm
preună cu regina Fabiola, o vizită 
oficială in țara noastră, la invitația 
președintelui Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ceaușescu, și a 
tovarășei Elena Ceaușescu.

PROGRAMUL I
16.10 România — imagini citadine.
16.20 Teleșcoală.
ț6.30 Emisiune în limba maghiară.

nr. 19/1976Revista se deschide cu editorialul „Exigențe ale predării științelor sociale, ale învățămîntului de partid și U.T.C.". în continuare sînt publicate articolele „Conducerea, și îndrumarea unitară a activității ideologice și po- litico-educative" de Lazăr Băciucu, „Echipamentul tehnic in condițiile dinamismului economico-social" de Dumitru Dumitru, „Legislația socialistă și reglementarea relațiilor sociale" de C. Bădescu și Gh. Boboș, „Calitatea produselor agricole" de Ileana Stănescu și „Forța transformatoare a umanismului socialist" de Ion Pietraru. Rubrica „Știință-învăță- mînt" cuprinde articolul „Acțiunea■ umană și evoluția lumii vii" de Vio- ' rel Soran. In cadrul rubricii „Con-sultații", Alexandru Valentin semnea-■ ză articolul „Revoluția săvîrșită de marxism în gîndirea filozofică". Rubrica „Creația literar-artistică" inserează articolele : „Perspectiva poli- tico-ideologică în creația artistică" de Dumitru Matei și „Brâncuși — deschizător de drum în arta contemporană" de Dan Grigorescu. La rubrica „Pagini de istorie" este publicati articolul „Realizări și direcții de dezvoltare ale tracologiei românești" de Mircea Babeș, iar la rubrica „Din mișcarea comunistă și muncitorească mondială" articolele : „Teorie și prac-, tică : dictatura proletariatului" de Beatrice Henry și „Responsabilitate si creativitate" de Antoine Casanova. In continuare, revista conține rubricile : „Viața internațională"; „Cărți : și semnificații". „Revista revistelor" și „Cuvintul cititorilor".
O statuie a întemeietorului 

cetății SuceveiS'mbătă dimineață, în piața centrală a municipiului Suceava a avut loc festivitatea dezvelirii statuii lui Petru Mușat I, domn al țării Moldovei între anii 1375—1391. voievod întreprinzător și iubitor, de neam, de numele căruia se leagă ridicarea cetăților Suceava și Neamț.La festivitate au luat parte Miu Dobrescu. prim-secretar al Comitetului județean Suceava al P.C.R., președintele comitetului executiv al consiliului popular al județului, ălti reprezentanți ai organelor locale de partid și de stat, pionieri, numeroși invitați.Monurrfentul, operă a sculptorului bucureșteari Paul Vasiiescu, este amplasat pe esplanada modernei case de cultură a sindicatelor din localitate. (Agerpres)vremeaTimpul probabil pentru zilele de 11, 12 și 13 octombrie. în țară : Vreme caldă, mai ales în sudul țării. Cerul va fi variabil, mai mult senin noaptea. Vint slab pînă la moderat. Temperatura va înregistra o ușoară scădere, în. nordul .țării, în a doua parte 8L intervalului. Minimele vor fi cuprinse între 7 și 14 grade, iar maximele între 18 și 23 de grade, mai ri- Ceață locala. In București : Vremea se menține caldă, mai ales în prima parte a intervalului. Cerul va fi variabil, mai mult senin noaptea. Vînt în general slab. Temperatura ușor variabilă. Ceață Slabă dimineața.
t V

PROGRAMUL l

8,40 Tot înainte ! Emisiune pentru pio
nieri.

9,35 Film serial pentru copii : Blîndul 
Ben.

10,00 Viața satului.
11,30 Festivalul național al cînteculul 

ostășesc „Te apăr și te cint, patria 
mea".

13,00 Telex.
13,05 Fotbal : A.S.A. Tg. Mureș—F.C.M. 

Reșița.
14,50 Album duminical.
16,20 Șah mat în... 15 minute.
16.35 Film serial : Din tainele mărilor.
17,25 Drum de glorii. Emisiune-concurs 

pentru tineret.
18,45 Reportaj TV : De „Ziua petrolistu

lui".
19,00 Micul ecran pentru cei mici.

F1 19,30 Telejurnal.
] 20,00 Baladă pentru acest pămînt.

Aprecieri belgiene 
pentru colaborarea cu RomâniaSpre deosebire de Bruxelles, metropolă a cărei personalitate se lasă mai greu descifrată, Anvers-ul, marele port situat în estuarul maiestuosului Escaut — cîntat de Verhaeren într-un splendid poem — se oferă ca o carte deschisă, de- îndată ce-i calci pragul. Cheiurile, șantierele, canalele, care alcătuiesc coloana vertebrală a portului, al doilea ca importantă din Europa, sînt dominate de turlele catedralei Notre Dame — cel. mai vast edificiu de acest, fel din Belgia — care adăpostește un neprețuit tezaur : opere făurite de penelul vrăjit al lui Rubens, fiu al acestui oraș. Iar în imediata vecinătate, somptuoase clădiri în stil baroc sau renascentist. muzee vestite...Obișnuiți cu asemenea ipostaze ale frumosului, ce fac parte din viața lor cotidiană, locuitorii An- vers-ului trec, cu aparentă indiferentă. pe lingă aceste splendori arhitectonice. de care, în realitate, sînt deosebit de mîndri, îndreptîn- du-se grăbiți spre zona portului, unde este concentrată cea mai mare parte a activității economice a orașului.Și dacă vrei să cunoști mai îndeaproape ritmurile acestei activități nu ai decît să-i urmezi pe acești trecători grăbiți in drumul lor spre imensa radă portuară ce s-a extins neîncetat de-a lungul anilor, alungind azi să însumeze 80 de km de cheiuri, de-a lungul cărora ancorează în fiecare an 20 000 de vase. Pierzîndu-te prin labirintul de canale, de poduri mobile și ecluze — care permit trece- , rea unor petroliere pînă la 100 000 de tone — contemplînd forfota navelor comerciale de toate tipurile, sub nenumărate pavilioane, printre care descoperi și tricolorul românesc, croindu-ți cu greu drum pe cheiuri printre uriașele contei- nere abia descărcate, îți dai seama de ce Anvers-ul a cîștigat un loc atit de proeminent in viața e- conomică a țării.Datele statistice sînt elocvente : nu mai puțin de patru cincimi din comerțul belgian se efectuează prin acest port. Si aceasta nu Jnsemnă puțin atunci cînd știi că pentru Belgia comerțul exterior constituie adevăratul motor al economiei: a- proape jumătate din produsul național brut se exportă, ceea ce înseamnă, practic, că un belgian din doi lucrează pentru export, volumul exporturilor și al importurilor pe cap de locuitor situînd Belgia pe primul loc în lume.Aceasta și explică atenția acordată diversificării geografice a fluxurilor comerciale. Cu deosebit interes sînt privite marile posibilități de lărgire a schimburilor cu țările socialiste.In acest context, mulți interlocutori au ținut să-și exprime satisfacția cu privire la extinderea, in ' ultima ’perioadă, a schimburilor . comerciale și a cooperării cu țara i noastră, evidențiind premisele e- xistente în vederea unei continue aprofundări a colaborării economice româno-belgiene.. „Româ

nia constituie, datorită avintului 

DE LA TRIMISUL NOSTRU 
LA BRUXELLES

său rapid in dezvoltarea econo
mică, un partener comercial și de 
cooperare deosebit de interesant — ne spunea dl. Guillot Pingue, director al cabinetului ministrului comerțului exterior. Dorim să 
dezvoltăm relațiile economice, de
venite tradiționale, cu România in 
cit mai multe domenii și știm ci 
această dorință este împărtășită și 
de țara dv. De altfel, dublarea 
schimburilor româno-belgiene in 
perioada 1971—1975. vizitele reci
proce ale factorilor economici de 
răspundere, multiplele acorduri în
cheiate sau aflate in discuție, vi- 
zind acțiuni de cooperare. în spe
cial in industria construcțiilor me
canice, a metalurgiei și industriei 
chimice, stau mărturie acestei do
rințe. Cu ocazia reuniunii Comisiei 
mixte româno-belgiene, care va 
avea loc intre 25 și 30 octombrie In 
București, sperăm să găsim noi căi 
de intensificare a acestei cooperări".

„Vizita recentă 
a unor oameni de 
afaceri . belgieni 
în România, cit 
și apropiata vi
zită in Belgia a 
unor reprezen
tanți ai întreprin

derilor de comerț exterior româ
nești sînt expresii concrete ale vo
inței noastre comune de concretiza
re a acțiunilor atît de fructuos în
cepute — ne-a declarat, la rîndul său, Maurice Claeys, consilier la Oficiul belgian de comerț exterior. 
Sintem interesați in promovarea 
colaborării pe terțe piețe. formă 
modernă de colaborare. De aseme
nea, considerăm că pe lingă acțiu
nile de cooperare inițiate pînă 
acum mai pot fi promovate și al
tele".Ca o ilustrare a aprecierilor de care se bucură țara noastră, se înscrie și numărul special consacrat României de revista „L’Europe et 
les Europeens" — magazin de informare economică și social-cultu- rală editat la Bruxelles. Intr-o amplă prezentare a politicii externe românești se elogiază în mod deosebit personalitatea președintelui Nicolae Ceaușescu, „unul din cei 
mai proeminenți oameni de stat 
contemporani", subliniindu-se activitatea sa neobosită în sprijinul stabilirii unor relații echitabile între țările continentului european. în spiritul respectului suveranității și independentei naționale a fiecărui stat. Iar un alt articol. sub semnătura publicistului belgian Pierre Heim, dedicat participării României la schimburile economice mondiale în 1975, se încheie cu cuvintele profund semnificative pentru aprecierile de care se bucură tara noastră pe cele mal diferite meridiane ale lumii : „Prin 
politica sa. România a adus și adu
ce o contribuție activă la dezvol
tarea și democratizarea relațiilor 
economice internaționale, la înlă
turarea barierelor comerciale. la 
accelerarea dezvoltării economice, 
la reglementarea justă ~șî echitabilă 
a problemei materiilorțcprime. în-' 
tr-un cuvint a tot cern1 fi asigură* 
edificarea unei noi ordini econo
mice".

Ioana BĂRBAT

19,00 Teleglob.
19.20 1001 de seri.
19,30 Telejurnal.
20,00 Cu chip de soare — emisiune de 

versuri și cintece patriotice și re
voluționare.

20.20 Să trăim și să muncim In chip 
comunist.

20,45 Steaua fără nume — emisiune-con
curs pentru tineri soliști de muzi
că ușoară.

21,40 tntîlnire cu opera mozartiană Ia 
Teatrul muzical din Brașov.

22,10 24 de ore.

PROGRAMUL II
17,00 Telex.
17,05 Tinerețea cîntă... muzică ușoară.
17.30 Marele șl micul ecran.
19,00 Interpret! ai cînteculul popular.
19,20 loot de seri.
19.30 Telejurnal.
20,00 Film serial pentru copil : „Blîndul 

Ben“.
20,25 Din nou despre... preferințele dv. 

muzicale.
21,15 Pe teme economice.
21,35 Telex.
21,40 Telerama : Copacul.

rCRONICA SĂPTĂMÎNlh

(Urmare din pag. I)șocietăți în fiecare țară în parte și, totodată, al creșterii forței și puterii, de atracție a socialismului în lume.
Puternieă afirmare 
a unității întregului 

popor în jurul partiduluiFie din Tg. Mureș, Ploiești sau Miercurea-Ciuc, în unitățile vizitate în cursul acestei săptămîni, tovarășul Nicolae Ceaușescu a relevat importanța deosebită a soluționării neîntirziate a unor probleme privind asimilarea mai rapidă a progresului tehnic, sporirea productivității muncii, ridicarea parametrilor calitativi ai produselor, mai buna folosire a timpului de lucru și a suprafețelor de producție, ca și a terenurilor destinate noilor investiții, valorificarea superioară a materiilor prime. Sînt recomandări de mare u- tilltate, atît pentru întreprinderile respective, cit și la scara întregii industrii ; ele indică direcții esențiale de acțiune spre care trebuie să-și îndrepte eforturile toate colectivele de muncă pentru a asigura în actualul cincinal ritmuri rapide de dezvoltare a producției industriale, o eficiență economică superioară — baza sigură a creșterii venitului național, a nivelului de trai al întregului popor.De altfel, tocmai străduințele oamenilor muncii de a-și însuși și apli

ca sarcinile și indicațiile date de partid stau la baza succeselor obținute pe linia îndeplinirii obiectivelor cincinalului.Una din forțele care stimulează energiile creatoare ale oamenilor muncii o constituie unitatea întregului popor în jurul partidului, legăturile de strînsă prietenie și frăție cc-i unesc pe toți cetățenii patriei, fără deosebire de naționalitate. Este semnificativă în acest sens ,a- dunarea populară care a avut loc la Miercurea-Ciuc cu prilejul vizitei de lucru a tovarășului Nicolae Ceaușescu în județul Harghita. Cei care au luat cuvintul cu acest prilej, români sau maghiari, au evocat cu adîncă recunoștință față de partid condițiile noi de viață și de muncă ce au fost create tuturor oamenilor muncii, indiferent de naționalitate, posibilitățile largi pe care le au de a participa la • conducerea treburilor obștești, de a se instrui, inclusiv în limba maternă, în scoli de toate gradele. Această egalitate în drepturi este continuu consolidată prin pojiti- ca de repartizare armonioasă a forțelor ide producție pe întregul teritoriu al țării, de dezvoltare mai rapidă a județelor rămase in urmă, îocmai în acest fel asigurîndn-se condiții egale de muncă și de viață tuturor.O strălucită materializare a acestei politici înfățișează înseși meleagurile Harghitei, unde încă din anii trecuți au fost create Importante zone industriale, ce vor cunoaște o puternică dezvoltare în actualul cincinal. Tocmai pe temeiul acestor 

realități, participanții la adunarea populară — români, maghiari și de alte naționalități — și-au exprimat voința de. a munci mai bine, mai spornic, de a asigura, prin înfăptuirea exemplară a politicii partidului, înflorirea patriei comune.
Un document 

programatic, la baza 
amplei angajări 

a întregului partid 
îa opera de formare 

a omului nouȘi săptăminâ care a trecut ilustrează permanenta împletire a preocupărilor conducerii partidului pentru dezvoltarea economiei Cu eforturile pentru perfecționarea activității politico-îdeologice și cultural-educative. Deosebit de semnificativă în această privință a fost Consfătuirea pe țară a cadrelor din domeniul științelor sociale și invățămîntului de partid și U.T.C., organizată în contextul larg al dezbaterii publice a Programului de măsuri elaborat de Comisia ideologică a C.C. al P.C.R. din inițiativa și sub conducerea nemijlocită a tovarășului Nicolae Ceaușescu, pentru aplicarea hotărîrilor Congresului al XI-lea al partidului și ale Congresului educației politice și al' culturii socialiste în domeniul activității ideologico- educative.Prilejuind o amplă dezbatere asupra modalităților de aplicare a Programului de. măsuri în sfera propagandei de partid și a predării științelor sociale, consfătuirea a avut ca moment esențial și a fost încununată prin ampla cuvintare a tovarășului 

Nicolae Ceaușescu, care prin bogăția de idei, prin profunzimea și exigenta analizei, ca și prin claritatea cu care a trasat căile de. acțiune în vederea perfecționării muncii de pregătire ideologică a tineretului, a tuturor oamenilor muncii, constituie un îndreptar de cel mai mare preț pentru activitatea organizațiilor de partid.Cerința majoră subliniată de secretarul general al partidului față, de activitatea, ideologică educativă — de a nu se limita la propagarea unor teze generale, ci de a asigura însușirea temeinică a politicii partidului de către comuniști și toți oamenii muncii, astfel incit fiecare să o aplice cit mai rodnic in domeniul său de activitate, este menită să sporească finalitatea învățămîntului de partid. De o mare însemnătate este, de asemenea, ideea angajării în activitatea ideologică a întregului partid, a transformării fiecărui comunist intr-un propagandist, intr-un participant activ la opera de modelare a omului nou, în acest fel asigurîn- du-se o uriașă creștere a forței de acțiune și de influențare a propagandei.In același timp, în cuvintare au fost subliniate modalitățile de perfecționare a predării științelor ..sociale în școala de toate gradele, de integrare și în acest domeniu a învățămîntului cu cercetarea și producția, de sporire a eficienței cercetării științifice în științele sociale, prin legarea strînsă de practica construcției socialiste și comuniste, însăși cuvîntarea oferind, prin tezele noi enunțate, un exemplu de gindire inovatoare, de dezvoltare cutezătoare a teoriei pe baza investigării creatoare a noilor fenomene și procese din viața economico-socială.O dată mai mult s-au afirmat, și cu acest prilej, rolul imens, marile merite ale secretarului general al partidului în stabilirea direcțiilor de acțiune în domeniul ideologic, ca și în celelalte domenii ale construcției socialiste.

In dezbatere 
internațională: 

făurirea noii ordini 
economiceDin multitudinea evenimentelorinternaționale ale acestei săptămini se detașează, prin semnificația lor majoră, o serie de reuniuni, diferite ca structură, cipare, dar tematica lor. specific sau parti- asemănătoare prin Trăsătura de unirea acestor reuniuni o constituie manifestarea aceleiași vii preocupări față de consecințele gravelor inechități și discriminări ce persistă în relațiile economice internaționale, ale accentuării decalajelor dintre țările dezvoltate și cele in curs de dezvoltare. cerința soluționării problemelor dezvoltării, de care depind progresul tuturor statelor și. în ultimă instanță, securitatea și pacea generală.Faptul că tot mai multe și mai diverse reuniuni internaționale, cum ar fi sesiunea Adunării Generale a O.N.U.. reuniunea1 anuală a Fondului Monetar Internațional și Băncii Internaționale pentru Reconstrucție și Dezvoltare, de la Manila, sau sesiunea de la Geneva a Consiliului U.N.C.T.A.D., au înscris aceste probleme ca puncte prioritare pe ordinea de zi arată caracterul lor acut, relevînd în același timp că depășirea actualei stări de lucruri, reorganizarea relațiilor economice mondiale nu este o cerință utopică ; ea este pe deplin realistă și realizabilă, a devenit o idee-forță a contemporaneității. Este astăzi cvasiunanim recunoscută inevitabilitatea abordării deschise a problemelor grave care confruntă economia mondială, aceasta impunînd căutarea în comun de soluții viabile. în interesul tuturor popoarelor. Iar aceasta 

presupune restructurarea fundamentală a relațiilor economice, instaurarea unei noi ordini economice internaționale.In acest sens s-au înscris propunerile prezentate de România la O.N.U., ca și propunerile cuprinse in Declarația guvernului sovietic privind reorganizarea relațiilor economice. difuzată zilele acestea, luările de poziție in cadrul dezbaterilor de politică generală ale reprezentanților R. P. Chineze, ale altor țări socialiste, ale reprezentanților unui șir de țări în curs de dezvoltare, ai unor state capitaliste dezvoltate. ' Tot așa cum dezbaterile din cadrul reuniunii F.M.I. și B.I R D. sau ale sesiunii U.N.C.T.A.D. au evidențiat necesitatea creșterii fondurilor și mijloacelor destinate sprijinirii eforturilor țărilor în curs de dezvoltare, fiind tot mai larg înțeles adevărul că soluționarea decalajelor economice, reorganizarea relațiilor economice sînt în interesul atit al țărilor in curs de dezvoltare, cjt și al celor industrializate. O dovedește și noua avalanșă a devalorizărilor din ultima săptăminâ — în Anglia, unde lira sterlină a coborît la cel mai scăzut nivel după 1972, în Italia, Franța, Danemarca și alte țări capitaliste dezvoltate, unde s-au înregistrat de asemenea „prăbușiri" monetare. Ansamblul acestor fenomene confirmă o dată în plus aprecierea , partidului nostru în sensul că menținerea decalajelor accentuează manifestările de criză și instabilitate economică.
Lichidarea focarelor 

de încordare—cerință 
vitală a destinderii.Aspirația legitimă a popoarelor de a trăi în securitate, de a dezvolta colaborarea dintre ele, într-o atmosferă de înțelegere și destindere, este grav afectată de persistența ia 

diferite zone ale globului a unor focare de încordare și conflict, care pot în orice moment să ia proporții, punind în pericol pacea întregii lumi. Săptăminâ care se încheie a readus astfel în atenția opiniei publice gravitatea situației din Africa australă, unde forțele colonialiste și rasiste încearcă să perpetueze vechile rînduieli, împiedicînd înfăptuirea dreptului la libertate și independență națională și socială al popoarelor respective. Dezbaterile din Consiliul de Securitate asupra situației din Namibia au constituit in acest sens un aspru rechizitoriu la adresa R.S.A., care ocupă ilegal acest teritoriu. In spiritul poziției sale consecvente de sprijinire activă a luptelor de eliberare națională, România și-a reafirmat în cadrul Consiliului de Securitate solidaritatea cu lupta dreaptă a Namibiei, pronunțîndu-se ferm pentru soluționarea problemei poporului namibian potrivit intereselor și , drepturilor sale inalienabile.Evoluția dintr-o altă zonă a lumii, din Liban, unde în această săptă- mînă au continuat cu aceeași intensitate luptele fratricide, au pus din nou în evidență consecințele distrugătoare ale persistenței focarelor de conflict. O serie de contacte și luări de poziții realiste au relevat cerința imoerioasă a concentrării eforturilor spre soluționarea politică a acestui conflict, astfel ca poporul libanez să se poată dedica în liniște operei de reconstrucție.Atenția opiniei publice a fost, de asemenea, reținută în aceste zile de evenimentele din Tailanda, unde a avut loc o lovitură de stat militară.în ciuda evoluției sinuoase, adesea contradictorii, a vieții internaționale, precumpănitoare apar tendințele spre consolidarea cursului destinderii. Este o realitate ilustrată in intervențiile reprezentanților a numeroase state de la tribuna Adunării Generale a O.N.U.
Ioan ERHAN 
Dumitru ȚINU
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și democratice - recunoașterea dreptului 
de asociere sindicalăîn urma luptelor îndelungate duse de clasa muncitoare spaniolă. în frunte cu Partidul Comunist din Spania, alături de toate forțele progresiste și democratice s-a înregistrat un nou pas în direcția democratizării vieții politice și sociale a țării : guvernul spaniol a anunțat că va propune dizolvarea sindicatelor aflate sub controlul statului (care, după cum se știe, constituiau unul dintre pilonii regimului franchisl), recu- noscîndu-se muncitorilor dreptul de a se organiza în mod liber in sindicate.într-o declarație dată publicității la sfîrșitul unei ședințe a cabinetului, se afirmă că guvernul a ho- tărît să prezinte Cortesurilor o lege „reglementînd dreptul de asociere sindicală", în virtutea căruia muncitorii — dar, totodată, și conducătorii întreprinderilor, vor putea forma în

mod voluntar și independent asociații în scopul apărării intereselor lor.După părerile observatorilor politici de Ia Madrid, în condițiile actuale este de așteptat ca această lege să întâmpine o puternică rezistență din partea cercurilor conservatoare care constituie o forță dominantă în Cortesurile spaniole.

Situația din Liban
• Convorbiri siriano-palesti- 
niano-Iibaneze • Contacte di
plomatice în capitale arabeLa Chtaura, în Liban, au început convorbirile tripartite siriano—pales- tiniano—libaneze, la nivel tehnic, sub președinția lui Hassan Sabri El- Kholi. reprezentantul Ligii Arabe. Se anunță că discuțiile se axează asupra problemelor legate de încetarea focului între forțele beligerante și de punerea în aplicare a acordului li- bano-palestinean semnat la Cairo in 1969.Pe de altă parte, continuă contactele diplomatice în diferite capitale arabe. Astfel, regele Hussein al Iordaniei a primit un mesaj din partea președintelui Siriei. Hafez El Assad. Mesajul a fost înmînat de Abdel Halim Khaddam, viceprim-ministru și ministrul sirian de externe, care a sosit într-o vizită la Amman.în Capitala Egiptului, președintele Sadat a primit un mesaj al președintelui Libanului, Elias Sarkis, în cadrul eforturilor întreprinse în vederea soluționării crizei din Liban.

PROBLEMA RHODESIANĂ

Intensă activitate politică in preajma 
conferinței de la Geneva

Pe măsură ce se apropie data conferinței constituționale in pro
blema rhodesiană, prevăzută să se desfășoare la Geneva, in capi
talele africane se intensifică pregătirile in vederea acestui eveniment. 
Agențiile de presă informează despre noi contacte politico-diplomatice 
și declarații ale liderilor mișcării de eliberare din Rhodesia in preajma 
conferinței. • ;

Să se pună capăt represiunilor 
din Africa de Sud

Măsuri de austeritate -
noi poveri pe umerii oamenilor munciiPe plan economic, Spania continuă să fie confruntată cu dificultăți serioase, avînd repercusiuni directe asupra nivelului de trai al maselor populare, ceea ce a dus la intensificarea demonstrațiilor, grevelor și altor forme de luptă ale muncitorimii din principalele centre industriale, încercînd să facă față acestei situații, guvernul spaniol a adoptat un plan de austeritate destinat să stăvilească inflația, să frîneze deficitul balanței comerciale și balanței de plăți și să combată continua creștere a prețurilor.Măsurile prevăd, pe o primă perioadă de două luni, restricții la consumul de energie electrică, la încălzit, precum și blocarea prețurilor la toate produsele.Prezentînd acest program economic la posturile de televiziune, Alfonso Osorio, al doilea vicepreședinte al guvernului, a arătat că măsurile de austeritate anunțate au fost necesare deoarece „situația țării este gravă". Agențiile de presă relevă că noua rundă de măsuri se adaugă celor adoptate de guvern în ultima vreme, printre care o blocare a prețurilor la

produsele de primă necesitate și relansarea investițiilor.
• Datele oficiale publicate la 

Madrid arată că in Spania sint în
registrați Ia ora actuală 780 000 de 
șomeri totali, ceea ce reprezintă 
șase la sută din totalul forței de 
munca.

• Potrivit agențiilor de presă 
occidentale, deficitul balanței de 
plăți a Spaniei se va ridica în 
acest an Ia aproximativ 3,5 mi
liarde dolari.

FOTO-ACTUALITA TE

Demonstrație la Barcelona, pentru transformări economico-sociale progresiste

ITALIA

Măsuri economice:
— Scumpirea benzinei
— Blocarea „scării mobile"
— Creșterea tariielor poș

tale și feroviareROMA. — De la corespondentul A- gerpres, R. Bogdan : Consiliul de Miniștri al Italiei a adoptat un pachet de măsuri de austeritate : creșterea cu 100 de lire a prețului benzinei ; abolirea sărbătorilor intrasăptămina^ le, care împiedicau desfășurarea nor- mală a activității productive ; blocarea, pentru următorii doi ani, a „scării mobile" (este vorba de raportul existent între creșterea prețurilor și cea a salariilor) în proporție de 50 la sută pentru veniturile între 6 și 8 milioane anual și în proporție de 100 la sută pentru veniturile care depășesc 8 milioane ; creșterea tarifelor poștale în medie cu 10—12 la sută, iar în proporție de 10 la sută și a tarifelor feroviare.într-un comunicat dat publicității după anunțarea acestor măsuri; cele trei mari federații sindicale — C.G.I.L.—C.I.S.L.—U.I.L. - arată că acestea nu corespund. într-o mare măsură, unor criterii de echitate socială și de relansare economică.

Joshua Nkomo, liderul Z.A.P.U., și Robert Mugabe, secretar general al Z.A.N.U., au anunțat, în cadrul unei conferințe de presă, ținută la Dar Es Salaam, că vor trimite o delegație comună la conferința de la Geneva în problema rhodesiană. Cei doi lideri africani au declarat că negocierile trebuie să se desfășoare între Marea Britanie, ca fostă putere colonială, și mișcările de eliberare. în cazul în care participă și Ian Smith sau reprezentanți ai săi, ei vor fi priviți numai ca făcînd parte dintr-o delegație lărgită a Marii Britanii.Nkomo și Mugabe continuă, în capitala Tanzaniei, convorbirile privind întărirea unității mișcării de eliberare națională din Rhodesia.Un purtător de cuvînt al liderului aripii din exterior a Consiliului Național African, Abel Mozorewa, a

anunțat că acesta este în favoarea convocării, luna aceasta, la Geneva, a conferinței în problema Rho- desiei. în favoarea acestei conferințe s-a pronunțat și guvernul Zambiei.La Salisbury s-a anunțat că regimul minoritar rhodesian va fi reprezentat la conferința de la Geneva de către o delegație condusă de șeful guvernului. Ian Smith. Conform știrilor de presă, S.U.A. ar avea intenția să trimită un observator la conferința de la Geneva în problema rhodesiană.
★Secretarul de stat al S.U.A., Henry Kissinger, a declarat că în viitorul apropiat s-ar putea organiza o conferință constituțională în problema Namibiei, care să fie în măsură să stabilească data acordării independenței acestui teritoriu.

DUPĂ LOVITURA DE STAT DIN TAILANDA
• Noile autorități au trecut la persecutarea elementelor de 

stînga • Au fost arse peste 1 milion de cărțiDupă recenta lovitură de stat din Tailanda, la Bangkok și în restul tării noile autorități au trecut la atacarea persoanelor cu vederi de stînga și au ars peste un milion de cărți considerate subversive. Date oficiale difuzate în capitală arată că în cursul evenimentelor soldate cu instalarea la putere a regimului militar, 41 de persoane au fost ucise și 167 rănite, iar 3 071 de studenți sînt arestați. Corespondentul agenției Reuter la Bangkok relatează că a discutat cu unii din cei peste 2 000 de studenți arestați după manifestațiile de miercuri din capitala tailandeză și a-

ceștia i-au declarat că sînt atît de mulți în celule îneît nu au loc să se culce nici pe podea. Printre studenții deținuți se află și 600 de fete, precizează agenția Reuter, care adaugă că rudele deținuților pot obține eliberarea acestora în schimbul unei sume de circa 1 500 dolari.Noul prim-ministru, Thanint Krai- vichan, a început consultările în vederea formării guvernului civil. El a declarat că pînă la constituirea cabinetului tara va fi administrată de actualele autorități militare.

agențiile de presă transmit:

LONDRA

PATRU CONGRESE, ACEEAȘI PROBLEMA DOMINANTĂ: 
ÎNRĂUTĂȚIREA SITUAȚIEI ECONOMICE

> •

Reuniunea interguverna- 
mentală pentru zona Africii, organizată de Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (P.N.U.D.) cu tema „Cooperarea tehnică între țările în curs de dezvoltare", și-a încheiat lucrările la Addis Abeba. Au luat parte reprezentanți din țările continentului și din alte state, printre care și România, precum și gi unor organizații internaționale.

Vicepremierul Consiliului 
de Stat al R. P. Chineze, Li Sien-nien, a primit sîmbătă la Pekin pe senatorii democrați americani Michael Mansfield și John Glenn, informează agenția China Nouă.

ților, informează agenția Associated Press.

„Starea economiei" este tema care a dominat lucrările congresului sindicatelor, ca și ale conferințelor partidelor laburist, conservator și liberal, care s-au ținut în ultima vreme în Anglia. Aprecierile referitoare la economie ale dele- gaților care au luat cuvintul la aceste reuniuni au fost dintre cele mai întunecate. Vorbitorii, fără excepție, au amintit într-o formă sau alta de inflație, șomaj, „prăbușirea dramatică" a lirei, deficitul balanței de plăți, scăderea standardului de viață al populației etc. Pesimiști au fost cu duiumul. Optimiști — doar cițiva. Analiza situației făcută de primul ministru Callaghan a fost singura care, pe lingă toate fenomenele negative, a evidențiat și „tendințele pozitive", adică un oarecare început pe calea spre redresarea economiei. Dar cînd se va întîmpla aceasta nimeni n-a putut preciza.La conferința laburistă s-a subliniat că, în Marea Britanie, ca de altfel și în celelalte țări occidentale, „s-a acordat o atenție insuficientă celui mai important factor — elementul uman". Aceas

ta este — potrivit primului ministru Callaghan — „cea mai importantă problemă nerezolvată în complexa noastră societate industrială de astăzi". Acum perioada congreselor și conferințelor a trecut, dar „elementul uman" continuă să fie ignorat. Din toate principiile expuse la tribunele conferințelor, din toate promisiunile făcute
DE LA CORES

PONDENTUL 
NOSTRUcei ce muncesc nu s-au ales cu ceva in plus în ceea ce privește garantarea drepturilor lor : dreptul la muncă, condiții egale de viață, de învățătură etc. Toate acestea rămîn în continuare pe hîrtie. „Bogății sînt tot mai bogați, iar săracii tot mai săraci" — scria săptămînalul „Labour Weekly". Și în timp ce la cele trei conferințe s-a subliniat necesitatea unor profituri „adecvate" pentru monopoluri, oamenilor muncii li s-a recomandat să „strîngă cureaua" pentru că „situația cere sacrificii".Analizînd înrăutățirea situației economice, într-un articol pu

blicat în ziarul „Morning Star", secretarul general al P.C. din Marea Britanie, 1 Gordon McLennan, propune, în numele partidului, un program de măsuri antiinflaționis- te care prevede, printre altele, înghețarea imediată a prețurilor, relansarea economiei și reducerea șomajului, îmbunătățirea serviciilor sociale, sanitare și a condițiilor de locuit, sistarea exporturilor de capital, introducerea de taxe pe avere și pe profituri, naționalizarea marilor firme și instituții financiare, a petrolului din Marea Nordului, reducerea cheltuielilor pentru înarmare, extinderea comerțului cu țările socialiste și cu țările lumii a treia.Acum dialogul pe tema înrăutățirii situației economice se va deplasa în parlament. „Dezbaterile de urgență", programate pentru luni în Camera Comunelor se anunță a fi deosebit de furtunoase. Dar ele nu se vor încheia acum, ci vor continua încă multă vreme. Dificultățile economic^ sînt prea serioase, iar cauzele care le generează prea adinei pentru ca ele să poată fi depășite și soluționate ușor.
N. PLOPEANU

Președintele R. F. Germa
nia, Walter Scheel, a declarat, în cadrul unui interviu acordat televiziunii vest-germane, că va propune, conform Constituției țării, în funcția de cancelar al R.F.G., persoana care are asigurată obținerea majorității în Bundestag. După alegerile legislative de la 3 octombrie, doar actualul cancelar Helmut Schmit se află într-o asemenea situație, a adăugat Walter Scheel.

La examenul medical (ă* cut vineri președintelui Iugoslaviei, I. B. Tito, s-a constatat că simpto- mele îmbolnăvirii acute a ficatului au dispărut, în general. Președintele Tito se simte bine, dar, la recomandarea medicilor, va trebui să mai ră- mînă un timp în convalescență. (Ta- niug).
gia.

Azi, alegeri locale în BelPeste șase milioane de alegători urmează să se prezinte la urne pentru desemnarea a 12 500 consilieri în 596 comune. Potrivit observatorilor. alegerile vor constitui un test pentru guvernul de coaliție condus de Leo Tindemans. Ultimele alegeri comunale au avut loc în anul 1970.
Guvernele Austriei și Mo- 

zambicului au convenit să sta- bilească relații diplomatice la nivel de ambasadori.
Demonstrații la Bogota, în capitala Columbiei au fost organizate vineri manifestații studențești împotriva reinstaurării stării de asediu pe întreg teritoriul național. Forțele de poliție au intervenit în cartierul Universității Naționale din Bogota pentru dispersarea manifestan-

„încheind cu succes anul în curs, lucrătorii din agricultură pot considera că, deși nu a fost un an ușor, s-a obținut totuși o recoltă bună", a declarat V. Me- siaț, ministrul agriculturii al U.R.SăB.v • la adunarea festivă de la Moscova, consacrată zilei a- gricultorului, informează agenția T.A.Ș.S. Cea mai de seamă contribuție la producția și achiziționarea de cereale a adus-o R.S.F.S.R. Numai patru din cele mai mari grînare ale Rusiei — regiunile Orenburg, Volgograd, Saratov și Rostov — au dat țării aproape 18 milioane tone cereale de bună calitate.
Un vas cipriot,avînd la bord 14 pasageri, plus echipajul, a fost capturat de nave israfiliene în largul apelor libaneze, în fața Sidonului. Navei cipriote i s-a ordonat să navigheze spre sud, sub escortă, în direcția Israelului. (Associated Press).
Coliziune maritimă. Petr°- lierul francez „Rigel" s-a ciocnit cu nava daneză de coastă „Kristina" în Marea Mînecii. Nava daneză a fost răsturnată, patru din cei opt membri ai echipajului fiind dați dispăruți. Petrolierul francez, de 180 000 tone, a suferit doar ușoare avarii.
Intensificînd cursa înar

mărilor. Armata americană se pregătește să lanseze un program denumit „Hellfire" privind construirea unui nou tip de, rachete antitanc, dirijate prin laser. La Pentagon s-a anunțat că valoarea contractului privind construirea acestei rachete se ridică Ia 66.7 milioane dolari, dar că, pe ansamblu, programul va reprezenta o investiție de 735 milioane dolari.

Președintele R.P.D. Co
reene K*m Ir ®en> a pr’m^ ia Phenian delegația comercială a Kam- puciei Democrate condusă de Mey Prang, președintele Comitetului comunicațiilor, aflată în vizită oficială în R.P.D. Coreeană.

Comerțul Braziliei cu ță
rile socialiste europene - care a depășit, în prezent, un miliard dolari — va crește cu circa 20—25 la sută în următorii trei ani — a declarat șeful departamentului Europa din Ministerul de Externe brazilian, ambasadorul Joao Paulo do Rio Branco. El a subliniat importanța deschiderii de noi piețe pentru Brazilia în țările socialiste, acțiuni desfășurate în cadrul politicii economice promovate de guvernul brazilian.

Ambasada cubaneză în 
Venezuela a constituit> noaptea de joi spre vineri, ținta unui atac cu arme de foc — anunță agenția Prensa Latina, citind membri ai poliției din Caracas. Potrivit acestora, un grup de indivizi necunoscuți aflați într-o camionetă au deschis focul asupra clădirii ambasadei.

25 milioane de șomeri există în prezent în țările Americii Latine, potrivit datelor oficiale publicate de Organizația Internațională a Muncii. Aproape fiecare al treilea locuitor apt de muncă din statele Americii Latine șomează.
10 000 de militari fran

cezi d'n unitățile staționate pe teritoriul R.F.G. vor fi retrași, a anunțat Ministerul Apărării al Franței. Retragerea efectivelor menționate, care a și început, face parte din reorganizarea forțelor terestre convenționale franceze. La încheierea acestei operații, efectivele trupelor franceze din R.F.G. vor fi de 50 000 oameni, informează agenția Reuter.
Referindu-se la experiența făcută de sonda spațială „Viking-2“, care 

a reușit, vineri, să deplaseze cu cițiva centimetri o rocă pe solul mar
țian, un purtător de cuvint de la „Jet Propulsion Laboratory" din Pasa
dena a menționat că scopul acestei operații a fost verificarea ipotezei 
privind existența unor forme de viață pe Marte, disimulate sub rocă, 
pentru a evita intensitatea radiațiilor solare. Brațul sondei va lua citeva 
eșantioane de sol marțian, din cavitatea cu o adincime mai mică de 10 
centimetri, formată prin deplasarea rocii. Aceste eșantioane vor fi exami
nate pentru a se preciza dacă nu conțin eventuale organisme vii. Ante
rior, brațul sondei a încercat, fără succes, să deplaseze o altă rocă. Cer
cetătorii americani au conchis că roca rezista pentru că era cimentată in 
sol de ploaie, vint sau o altă forță naturală.

• „FRUNZĂ" ARTIFI
CIALĂ. Un grup de cercetători americani a realizat o „frunză" artificială, capabilă să transforme lumina în energie, la fel ca o plantă vie. „Frunza" se compune dintr-un strat de sticlă, metal și cauciuc și poate absorbi gaz carbonic și elibera oxigenul, fabricînd compuși organici, hidrogen sau poate produce direct electricitate. Toate acestea fără nici o poluare și folosind ca materie primă doar lumina solară și apa.

• ULTRASUNETELE - 
IN AJUTORUL NEVĂZĂ
TORILOR. Universitatea din Edinburg (Anglia) a elaborat și experimentat cu succes un aparat cu ultrasunete destinat nevăzătorilor. Este vorba de un dispozitiv conic care se aplică pe frunte și care emite impulsuri sub for

mă de ultrasunete. Ecoul acestor impulsuri, in momentul cînd se „izbesc" de obiectele întîlnite în cale, este recepționat prin căști a- nume, dînd posibilitate să se aprecieze distanța față de obiectul respectiv.
• „FOTOGRAFII ELEC

TRICE". Trei cercetători americani de la „International Business Machines Co." au pus Ia punct o metodă nouă de realizare a fotografiilor, care face ca imaginea să apară prin folosirea unui cîmp electromagnetic și nu a unor soluții chimice.
• TRANSPLANTUL DE 

FICAT. Un specialist britanic, dr. Roy Câine, de la Universitatea din Cambridge, consideră că în viitor transplantul de ficat va fi practicat frecvent în clinicile de chirurgie. Opinia lui se întemeiază pe faptul

că reacția de respingere din partea organismului căruia i se grefează un „nou" ficat este mai puțin violentă decît în alte operații de transplant. Pînă la 1 mai 1976, ficatul fusese înlocuit unui număr de 235 de persoane, dintre care mai trăiau 33 (una dintre ele împlinise șase ani de la operație). Proporția destul de redusă a acestor intervenții, in comparație cu grefele de cord sau de rinichi, s-ar explica fie prin dificultățile de ordin tehnic întîmpinate de chirurgi, fie prin întîrzierea cu care pacienții au fost supuși transplantului.
• PESCĂRUȘUL CAM

PION. Ornitologii australieni au descoperit, zilele acestea, pe cel de-al 5-lea continent, un pescăruș

care purta pe unul din picioare un inel marcat într-o rezervație din peninsula Kola (U.R.S.S.). Pescărușul parcursese, în zbor, distanța dintre Marea Albă și Australia. După cum scrie presa australiană de specialitate, ornitologii înregistrează pentru prima oară un asemenea „record" al unui pescăruș.
• TINERE VIORI... BĂ- 

TRÎNE. Cum se știe, calitatea sunetului unei viori depinde în mare măsură de vechimea lemnului din care este confecționată. Specialiștii sovietici de Ia „întreprinderea experimentală de instrumente muzicale" au reușit, după 15 ani de cercetări, să pună la punct o metodă de învechire artificială a lemnului ; în numai cîteva săptămîni, lemnul capătă însușirile caracteris

tice unei vechimi de 50—100 de ani. Prin acest procedeu au fost realizate cinci viori. în același timp tint re și bătrîne, sunetul lor concurează cu acela al unor viori de calitate, vechi de secole.
• O MAȘINĂ TELEGHI

DATĂ PRIN COMANDĂ 
VERBALĂ a realizat electronistul australian Neil Vickery. Ea demarează, accelerează, cotește, claxonează, semnalizează, oprește — pe scurt, face toate manevrele obișnuite la o mașină cu șofer, deși la volanul ei nu se află nimeni. Vehiculul poate fi astfel teleghidat pe o întindere de 19 km de la locul distribuirii comenzilor. După cum a declarat Vickery, nimic nu este nou în aceasta ; atîta doar că ni

Africa de Sud are trista faimă de a fi o imensă închisoare în care există aproximativ o jumătate de milion de deținuți — nemaivorbind de situația celor douăzeci de milioane de oameni supuși regimului de apartheid. In fiecare zi, precizează un raport recent al Comitetului special al O.N.U. împotriva apartheidului, organele represive arestează și anchetează peste 1000 de persoane sub pretextul de a fi încălcat draconicele legi ale „dezvoltării separate a raselor", cum este denumită în mod eufemistic la Pretoria odioasa politică de oprimare rasială. Numai cu prilejul recentelor demonstrații ale populației de culoare din marile orașe sud-africane au fost arestate 1500 de persoane.Acești deținuți sînt supuși celor mai sălbatice torturi ce îmbină practicile Evului Mediu cu metodele „moderne", cum sînt șocurile electrice. Pe această cale se urmărește distrugerea fizică și morală a tuturor adversarilor politici ai Pretoriei. Cea mai mare parte a deți- nuților politici sînt din rîndurile populației de culoare, dar, în același timp, în închisorile sud-africane șe află un mare număr de albi care luptă pentru abolirea apartheidului. O parte considerabilă a deținuților politici aflați în închisorile sud-africane provin din rîndurile poporului namibian aflat sub ocupația colonială a Africii de Sud.Ca expresie a oprobriului internațional față de cruntele represiuni din Africa de Sud, Națiunile Unite au instituit „ZIUA DE SOLIDARITATE INTERNAȚIONALĂ CU DEȚINU- ȚII POLITICI DIN AFRICA DE SUD".Politica de apartheid, practicile rasiste din Africa de Sud constituie un anacronism flagrant, în totală contradicție cu realitățile lumii de azi. Pentru înlăturarea acestora s-au ridicat la luptă în ultimele luni mase largi ale populației din întreaga Africă de Sud, înregistrîndu-se cele mai puternice demonstrații și greve antiapartheid din toată istoria sa.
DESCHIDEREA

P. C. DINLa Toronto au început sîmbătă lucrările celui de-al XXIII-lea Congres al Partidului Comunist dip Canada. Raportul de activitate la congres a fost prezentat de William Kașhtan, secretar general al partidului.Evocînd schimbările care au avut loc în lume în direcția destinderii și a colaborării între statele cu orîn-

Zilnic, ziarele și alte mijloace de informare au făcut cunoscute amploarea acestor lupte și represiunile sin- geroase la care s-au dedat autoritățile de la Pretoria, soldate cu 900 de morți și sute de dispăruți și mii de răniți, la care se adaugă demonstranții aruncați în închisori.Alături de toate forțele progresiste, poporul român înfierează cu energie aceste crime care sfidează conștiința umanității. Militînd ferm pentru lichidarea oricăror vestigii ale colonialismului și asupririi rasiale, poporul român și-a manifestat în permanență, fie de Ia înalta tribună a O.N.U., fie în alte împrejurări, solidaritatea profundă cu lupta populației din Africa de Sud pentru libertate și drepturi democratice, împotriva apartheidului. întîlnirile repetate avute de președintele Nicolae Ceaușescu cu lideri ai organizațiilor politice din Africa de Sud au constituit pregnante expresii ale acestei solidarități.în prezent, după victoriile repurtate de mișcările de eliberare africane, îndeosebi după constituirea noilor state independente Guineea- Bissau, Angola și Mozambic, ca și după recunoașterea dreptului la guvernare a populației majoritare din Rhodesia, s-au deschis largi perspective luptei popoarelor din Africa australă pentru abolirea ultimelor rămășițe ale colonialismului, pentru lichidarea rasismului și politicii de a- partheid, pentru dezvoltarea liberă a tuturor popoarelor din această regiune. corespunzător năzuințelor lor vitale.Cu prilejul Zilei internaționale de solidaritate cu deținuții politici f.in Africa de Sud, poporul român, Con- damnînd din nou cu toată fermitatea represiunile din Africa de Sud, cere eliberarea tuturor deținuților politici șl își exprimă convingerea că nu este departe ziua cînd steagul libertății va flutura deasupra întregului continent african.
A. BUMBAC

CONGRESULUI 
CANADAduiri sociale diferite, W. Kashtan a subliniat că, pe plan extern, comuniștii canadieni vor sprijini acele măsuri ale guvernului care vor duce la consolidarea independenței Canadei și la adîncirea destinderii. Totodată — se subliniază în raport — P.C. din Canada va colabora strîns cu toate partidele comuniste și muncitorești.

Festivalul ziarului „Akahata"
TOKIO. — Corespondentul nostru, 

Paul Diaconu, transmite : Sîmbătă in 
orașul Chofu, din perimetrul capita
lei nipone, Tokio, s-a deschis al 18- 
tea' festival al'ziărului „Akahata". Or
gan al C.C. al Partidului Comunist 
din Japonia. La festivitatea inaugu
rală au participat membrii conduce
rii superioare a partidului, in frunte 
cu președintele C.C. al P.C.J., Sanzo 
Nosaka, președintele Prezidiului C.C. 
al P.C.J., Kenji Miyamoto, precum 
și alte personalități ale vieții politi
ce și culturale nipone. Printre invi
tați la festival, a fost și ambasado
rul României la Tokio, Nicolae Fi- 
nanțu.

In cuvîntarea de deschidere, pre

ședintele C.C. al P.C.J., Sanzo Nosa
ka, a evidențiat sarcinile actuale ale 
partidului, adresind comuniștilor ni
poni chemarea de a depune toate 
eforturile pentru realizarea uniți a- 
vans important la apropiatele alegeri 
generale. El a arătat că numărul 
membrilor P.C.J. este in prezent de 
aproape 400 000. iar cel al cititorilor 
ziarului „Akahata", de peste trei mi
lioane.

Programul festivalului, care va 
dura trei zile, cuprinde o serie de in- 
tilniri cu conducători și candidați al 
P.C.J. la viitoarele alegeri generale, 
manifestări cultural-artistice, specta
cole folclorice, expoziții consacrate 
istoriei și activității P.C.J.

MARGINALII

Profiturile alchimiștilor moderni
Aidoma confraților 

lor din Evul Mediu, al
chimiștii moderni, be
neficiind însă in plus 
față de aceștia de mij
loacele cele mai rafi
nate ale reclamei, pro
mit leacuri miraculoa
se pentru orice boală 
sau suferință. Dureri 
de git, de șale, stări 
depresive, obezitate, 
ateroscleroză, tensiu
ne, guturai, mătreață, 
anemii post-operatorii, 
imbătrinire timpurie — 
și cite și mai cite — 
pentru toate sint oferi
te antidoturi „sigure". 
Evident, la prețuri din 
cele mai piperate.

Practica unor firme 
producătoare de medi
camente. indigene si 
străine, pe piața vest- 
germană, a devenit de 
citva timp subiect de 
dezbatere publică. In 
dorința de a-și preve
ni cititorii, tentați să 
dea crezare obsedante
lor și atotamăgitoare- 
lor reclame, unele zia
re și reviste din R.F.G. 
publică amănunte re
velatoare.

Concentratul de „Le
cithin", oferit de firma 
„Nattermann", este un

banal produs pe bază 
de soia, dar poartă 
numele plin de mister 
„Essentielle Phospho- 
lipide — EPL — 
Substanz". Tot atit de 
surprinzătoare ca și 
numele — notează cu 
ironie „Der Spiegel" — 
este și puterea de vin
decare a medicamentu
lui". Intr-adevăr, po
trivit promisiunilor 
firmei, el are o aplica
bilitate nelimitată : de 
la „tulburări circulato
rii" la „complicații 
postoperatorii" și pînă 
la „ciroză" și „profila
xia rahitismului". Tă
măduirea, din păcate, 
se lasă așteptată, în 
schimb cifra de afa
ceri a firmei crește, fi
ind poate singurul e- 
fect palpabil al mi
raculoasei substanțe 
„EPL".

in alt caz, cinci fe
luri de drajeuri „Om- 
ca“, oferite pentru 
„stări de încordare, iri
tare sau teamă", nu se 
deosebesc prin nimic, 
conținind exact ace
leași substanțe. Pre
parate înrudite prin 
substanța activă folosi
tă sint destinate o da

tă ca „picături pentru 
ochi", altă dată ca leac 
contra tusei.

Din 1970, cifra de a- 
faceri a producătorilor 
de medicamente din 
R.F.G. a crescut in 
medie cu 60 la su
tă. In ultimii șase 
ani s-au desfăcut in 
medie pe piața vest- 
germană circa 1,2 mi
liarde cutii de medi
camente. Anual, sume 
impresionante sînt des
tinate „sondării pie
ței" — ceea ce ilus
trează cit de mănoasă 
devine această aface
re, din păcate în dau
na sănătății oamenilor, 
hrăniți cel mai adesea 
cu iluzii deșarte. Chiar 
dacă nu ar interveni 
interesele financiare, 
realitatea este că, în 
stadiul actual, „numai 
o treime din boli sint 
vindecabile prin medi
camente". („Der Spie
gel"). Trist, dar ade
vărat. Revoltătoare 
este practica inumană 
de a specula creduli
tatea oamenilor bol
navi sau suferinzi.

P. STANCESCU

meni pînă acum nu a montat într-o mașină atîta aparatură : un sistem radar care adaptează viteza ; senzori ce reacționează la stop și la apropierea pietonilor, determinind încetinirea automată ; mai există un circuit închis TV, două camere TV. în general, se poate spune că electronica utilizată în acest caz se aseamănă cu aceea a unei rachete.
• FAIMOSUL „MĂSLIN 

AL LUI PLATON" a ^t neplantat în locul său original, unde va fi protejat de o împrejmuire de fier. Pomul fusese dezrădăcinat, după cum s-a anunțat, de un autobuz. Experții au confirmat că virsta sa depășește 2 500 de ani.
• EVERESTUL DIN 

NOU ESCALADAT. Expediția americană pe Everest este a

treia încununată de succes din cele nouă tentative întreprinse pînă acum în condițiile dificile ale toamnei. Din Katmandu se transmite că starea celor doi alpiniști americani, care au rămas pe vîrful muntelui o jumătate de oră, este bună. După cucerirea pentru prima dată a vîrfului, în 1953, Everestul a fost escaladat în total de 56 de oameni (54 bărbați și două femei).
• URAGANUL „MA

DELEINE", care s-a abătut, vineri, asupra regiunilor centrale ale Mexicului, a provocat inundații și importante pagube materiale. Viteza vîntului a depășit 250 km pe oră. Importante efective ale armatei au fost mobilizate, pentru a participa la evacuarea a aproximativ 10 000 de persoane din w zonele inundate sau expuse pericolului apelor in statele Guerrero și Michoacan.
REDACȚIA Șl ADMINISTRAȚIA s București, Plata Sclntelt. Tel 17 60 10 17 60 20 Abonamentele se fac la oficiile poștale șl dlfuzortl din întreprinderi șl Instituții. Din străinătate, abonamentele se fac prin ILEXIM — Departamentul export-import 

presă, București. Calea Grlvitel nr. 64—66 P.O.B. — 3001, telex ; 11 683 sau 11 226. Tiparul s Combinatul Poligrafic CASA SCINTEII tu 360


