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Convorbirile tovarășilor Nicolae Ceaușescu și Edward Gierek 
au fost încununate de rezultate deosebit de rodnice

LA INVITAȚIA PREȘEDINTELUI NICOLAE CEAUȘESCU 
ȘI A TOVARĂȘEI ELENA CEAUȘESCU, 

ieri a sosit în țara noastră 
Maiestatea Sa regele Baudouin al Belgiei, 

împreună cu regina Fabiola

pentru dezvoltarea relațiilor frățești dintre cele două țări socialiste

Dorința României 

și a Belgiei tie a 

dezvolta bunele 

raporturi de con

lucrare pe multiple 

planuri, in inte

resul umbelor 

popoare, al destin

derii si securității 

pe continent și in 

lume, îșigăsește 

in această vizită o 

nouă concretizare

Călduroasă primire in Capitală
La Invitația președintelui Republicii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu, și a tovarășei Elena Ceaușescu, Maiestatea Sa Baudouin, regele belgienilor, și Maiestatea Sa regina Fabiola au sosit, luni după- amiază, într-o vizită oficială în țara noastră.După vizita oficială tn Belgia a președintelui Nicolae Ceaușescu și a tovarășei Elena Ceaușescu, care a avut loc în anul 1972, reîntîlnirea la București dintre șeful statului rOmăn și suveranul belgian se înscrie ca un nou moment de o deosebită însemnătate în cronica relațiilor de prietenie dintre România și Belgia.Ceremonia sosirii a avut loc pa aeroportul Otopeni, împodobit sărbătorește. Pe frontispiciul aerogării se află portretele președintelui Nicolae Ceaușescu și Maiestății Sale regele Baudouin, încadrate de drapelele României și Belgiei. Pe mari pancarte erau înscrise urările : ..Bun venit în Republica Socialistă Româ

nia Maiestății Sale Baudouin, regele belgienilor", „Să se dezvolte continuu relațiile de prietenie și colaborare dintre Republica Socialistă România și Belgia, în interesul ambelor popoare, al cauzei păcii și securității in Europa și *în  lume".La ora 15,30 aeronava cu care au călătorit suveranul și persoanele care îl însoțesc a aterizat.La coborirea din avion, Maiestatea Sa regele Baudouin și Maiestatea Sa regina Fabiola au fost salutați cu deosebită cordialitate de președintele Nicolae Ceaușescu și de tovarășa Elena Ceaușescu.In întîmpinarea înalților oaspeți au venit, de asemenea, tovarășii Manea Măneșcu, Emil Bobu, Gheor- ghe Cioară, Emil Drăgănescu, Paul Niculescu, Ion Pățan, Dumitru Popescu, Gheorghe Rădulescu, cu soțiile, Ion Coman, Teodor Coman și Ion Dincă. George Macovescu, ministrul afacerilor externe, alți mem-

DINEU OFICIAL ÎN ONOAREA
ÎNALJILOR OASPEȚIPreședintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, și tovarășa Elena Ceaușescu au oferit luni un dineu oficial in onoarea Maiestății Sale Baudouin. regele belgienilor, și a Maiestății Sale regina Fabipla.La dineu au participat tovarășii Manea Mănescu, Ștefan Voitec, Emil Bobu, Cornel Burtică, Gheorghe Cioară, Emil Drăgănescu. Ion Ioni- ță. Paul Niculescu. Gheorghe Oprea, Gheorghe Pană. Ion Pățan. Dumitru Popescu, Gheorghe Rădulescu, Le- onte Răutu, Ilie Verdeț, Ștefan Andrei, Ion Coman, Teodor Coman, Ion

Dincă, Ion Ursu, Aurel Duma, cu soțiile, George Macovescu, ministrul afacerilor externe, alți membri ai gu- 'vernului, personalități ale vieții noastre științifice și culturale.Au luat parte Renaat van Elslande, Herman Liebaers. Jacques Graeffe, ambasadorul Belgiei la București, celelalte persoane din suita regală.în timpul dineului, desfășurat în- tr-o atmosferă de caldă cordialitate, președintele Nicolae Ceaușescu și regele Baudouin au rostit toasturi.La încheierea toasturilor au fost ;intonate Imnurile de stat ale Belgiei și României.
---------------în pagina a lll-a :----------------

TOASTURILE ROSTITE(Continuare in pag. a III-a)

O vizită deosebit de rodnică, deschizătoare de noi și luminoase orizonturi pentru colaborarea dintre România și Polonia — aceasta este concluzia ce se desprinde in urma dialogului purtat în aceste zile între tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășul Edward Gierek. Prin bogăția și diversitatea problemelor examinate, prin semnificația profundă a orientărilor date pentru dezvoltarea, în continuare, a relațiilor româno- polone pe cele mai diverse planuri, această intilnire prietenească deschide o pagină remarcabilă în conlucrarea frățească dintre cele două popoare, angajate cu întreaga lor capacitate și forță creatoare în edificarea orînduirii noi, socialiste.Convorbirile avute, cuvîntările rostite de cei doi conducători de partid, relatările asupra diferitelor momente ale întîlnirii, comunicatul dat publicității — toate reflectă aria largă de probleme ce au fost abordate. Din multitudinea acestora, două concluzii rețin atenția în mod special, impunîndu-se cu deosebită forță.în primul rînd, se poate afirma, cu deplin temei, că întreaga desfășurare a vizitei a demonstrat dorința comună și voința fermă de a se acționa perseverent, pe multiple planuri, pentru extinderea și adîncirea în continuare a colaborării prietenești româno-polone. Sintetizînd esența convorbirilor dintre tovarășii Nicolae Ceaușescu și Edward Gierek, comunicatul publicat subliniază că ele au stabilit liniile directoare ale adîncirii în continuare a prieteniei și colaborării intre cele două partide și state.Este o realitate istorică faptul că România și Polonia, popoarele noastre sînt legate printr-o prietenie profundă, prin luminoase tradiții, prin preocupări și aspirații comune. Făurită în luptele purtate de-a lungul istoriei pentru apărarea și afirmarea ființei naționale, neatîrnare și libertate, iar mai aproape de zilele noastre împotriva imperialismului și fascismului, această prietenie s-a cimentat și a căpătat un conținut tot mai bogat în anii construcției socialiste. în acest sens, tovarășul Nicolae Ceaușescu, sintetizînd evoluția raporturilor româno-polone, arăta : „Doresc să exprim satisfacția partidului nostru pentru cursul ascendent al relațiilor dintre Partidul Comunist Român și Partidul Muncitoresc Unit Polonez, dintre popoarele noastre, pentru dezvoltarea colaborării economice, tehniro-științifice și în alte domenii de activitate".
(Continuare in pag. a III-a)

Un cordial râmas bun, pe aeroportul Otopeni
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COMUNICATUL 
cu privire la vizita 

de prietenie in țara noastră 
a tovarășului Edward Gierek

A apărut în broșură.

CUVlNTAREA TOVARĂȘULUI
NICOLAE CEAUȘESCU

la Consfătuirea cadrelor din domeniul științelor sociale 
și învățămintului politic

6 octombrie 1976 EDITURA POLITICĂ

AU ÎNCHEIAT SEMĂNATUL GRÎULUI
Unitățile agricole 
din județul BuzăuPuternic mobilizați de îndemnurile secretarului general al partidului, a- dresate cu prilejui vizitei de lucru în județul Buzău, mecanizatorii, țăranii cooperatori și specialiștii din întreprinderile agricole de stat și cooperativele agricole au terminat, ieri. 11 octombrie, insămințarea griului, secarei și orzului.într-o telegramă adresată Comitetului Central al Partidului Comunist Român, tovarășului Nicolae Ceaușescu, de către comitetul județean de partid și consiliul popular județean se arată că. muncind in spiritul măsurilor stabilite recent de Comitetul Politic Executiv al C.C. al P.C.R., în prezent toate forțele satelor buzoie- ne sint mobilizate la strîngerea in

cel mai scurt timp și fără pierderi a recoltei de porumb, sfeclă de zahăr, a legumelor și fructelor, la e- fectuarea celorlalte munci de sezon. Continuă, de asemenea, în ritm susținut acțiunea de asigurare a bazei furajere.
Cooperativele agricole 

din județul TulceaMecanizatorii și țăranii cooperatori din unitățile agricole ale județului Tulcea au raportat ieri, 11 octombrie, încheierea însămînțării culturilor de toamnă pe întreaga suprafață planificată.în telegrama adresată cu acest prilej C.C. al P.C.R., tovarășului Nicolae Ceaușescu, de către comitetul județean de partid, se subliniază că succesul repurtat se datorează

hărniciei lucrătorilor de pe ogoare, acțiunilor întreprinse de organele șl organizațiile de partid pentru mobilizarea oamenilor în vederea folosirii din plin a mijloacelor mecanice și a timpului de lucru. în prezent, toate forțele din agricultura județului sînt concentrate la executarea celorlalte lucrări agricole, astfel încît pînă la sfîrșitul acestei săptămîni să se încheie recoltarea strugurilor, a legumelor și fructelor din grădini și livezi. Paralel cu executarea acestor lucrări se va intensifica și ritmul de recoltare a porumbului.
tn pagina a Il-a, rubrica 
noastră : LA ZI IN AGRI

CULTURA

La sosirea pe aeroport șl la reședința rezervata suveranilor belgieni
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Procentele înscrise pe harta țării 
și calendarul agricol 

confruntate la 11 octombrie 1976 
impun o concluzie limpede:

SEMĂNATUL GRIULUI 
TREBUIE GRĂBIT!

După cum s-a indicat la ultima ședință a comandamentului central, în această săptămînă se impun o amplă mobilizare de forțe, organizarea temeinică a muncii pentru terminarea însămînțării griului în toate unitățile agricole. Acest obiectiv trebuie să stea in centrul atenției tuturor organizațiilor de partid de la sate, a comandamentelor locale, a organelor agricole județene, a conducerilor și specialiștilor din unități. De altfel, din cifrele înscrise pe harta de mai sus rezultă că în toate unitățile agricole din județul Buzău și în cooperativele agricole din județul Tulcea în- sămințarea griului s-a încheiat, iar in cooperativele agricole din alte județe această lucrare se apropie de sfîrșit.In toate județele și, mai ales. în cele unde mal sint de însămînțat mari suprafețe, ritmul de lucru poate și trebuie să fie accelerat prin organizarea muncii în schimburi prelungite sau în două schimburi — în special la pregătirea patului germinativ —

și folosirea cu randament maxim a mijloacelor mecanice. Dovada cea mai concludentă a posibilităților existente o constituie faptul că unitățile agricole din unele județe învecinate, deci cu condiții naturale asemănătoare, au rezultate diferite. în Transilvania, de pildă. cooperativele agricole din județul Brașov au realizat numai 38 la sută din prevederi, in timp ce în județele Covasna și Harghita s-au însămînțat 67 și, respectiv, 61 la sută din terenurile planificate. De asemenea, cooperativele agricole din județul Vrancea au însămînțat 86 la sută din suprafețe, iar cele din județul Bacău — numai 53 Ia sută. Și exemplele ar putea continua.Eforturile pentru grăbirea ritmului de lucru trebuie să se împletească cu grija pentru calitatea lucrărilor executate, întrucît de aceasta depinde în măsură ho- tăritoare răsărirea cît mai uniformă a griului, dezvoltarea viguroasă a culturii și, în ultimă instanță, nivelul producției.
BOTOȘANI

SUCEAVA

NEAMȚSĂLAJ

MUREȘ

HARGHITA

COVASHA

GALAȚIBRAȘOV

HUNEDOARA

BUZĂU

CARAȘ-8EVERIN1

VlLCEA

CONSTANȚA

OOLJ
TELEORMAN

BACĂU

(53)

TULCEA 

(lOO!

(94)
IALOMIȚA

Z f s" \ PRAHOVAARGEȘ k90A. (79j

\0Î MBOVI <

SATUMARE/ MARAMUREȘ

BUCUREȘTI

(85
ILFOV

Stadiul însâmînțârii griului în cooperativele agricolek_______ —

PE SCURTCOVASNA : Oamenii muncii de pe ogoarele județului Covasna iși sporesc eforturile pentru a încheia in cele mai bune condiții lucrările agricole de toamnă. Duminică — zi record în agricultură — au fost pre- zenți pe cimp peste 25 000 cooperatori, care au recoltat circa 750 ha cu cartofi. în aceeași zi au fost executate arături pe 600 ha, s-a pregătit patul germinativ pe 1 000 ha și s-au însămînțat cu grîu 900 ha. (Marius Deac).ARAD : Duminică, în cooperativele agricole din județul Arad s-au însămînțat 2 300 ha cu grîu, s-a strîns porumbul de pe 500 ha, s-au însilo- zat 8 000 tone furaje, s-au arat 3 000 ha și s-a pregătit terenul pe 2 700 ha. Plnă luni seara, cooperativele agricole din Tipar, Cintei, Hășmaș și Hodiș au terminat însămînțarea griului. La recoltarea porumbului, cele mai bune rezultate le-au obținut unitățile din cadrul consiliilor intercooperatiste Sintana, Cermei, Pecica, Felnac, Beliu, Șiria. (Constantin Simion).ILFOV s Aproape 60 000 de oameni din județul Ilfov, din care peste 7 000 din unitățile industriale, au participat duminică la lucrările agricole de sezon. Au fost recoltate și transportate de pe cîmp peste 600 tone legume, 1 700 tone sfeclă de zahăr și 5 000 tone porumb. Mecanizatorii au arat peste 2 500 ha, au pregătit terenul pe 4 500 ha și au însămînțat cu grîu mai bine de 3 000 ha. (Al. Brad).DOLJ : în Județul Dolj, vitezele de lucru la recoltarea porumbului, sfeclei de zahăr, legumelor sporesc zi de zi. Duminică, aproape 120 000 de cooperatori, mecanizatori, elevi, stu- denți, militari și angajați au strîns porumbul de pe circa 3 000 ha, iar sfecla de zahăr de pe 190 ha. în același ritm susținut s-a lucrat și ieri. 11 octombrie. (Nicolae Băbălău).

SIBIU:
Mecanizatorii și specialiștii - la datorieSemănatul griului și secarei în cele peste 70 de cooperative agricole de producție din județul Sibiu se desfășoară cu intensitate sporită. Pînă Ia 11 octombrie, așa cum rezultă din datele centralizate la direcția agricolă a județului, au fost însămînțate peste 12 000 hectare din cele 23 800 hectare prevăzute. Desigur, este puțin față de timpul înaintat. Dar calitatea lucrărilor 7 Această problemă se bucură de toată atenția din partea specialiștilor, a mecanizatorilor și cooperatorilor, așa cum de altfel am avut prilejul să ne convingem in cooperativele agricole Tîrnava, Șeica Mică, Axente Sever, Săcel. Cristian, Miercurea, Apoldu de Sus, Avrig și altele. Mecanizatorii, fapt deosebit de important, cunosc în detaliu „ordinele de lucru", știu ce au de făcut din clipa în care au pornit tractorul și pînă Ia lăsarea lucrului.în cursul raidului am fost însoțit de ing. loan Cristea, directorul trustului județean pentru mecanizarea agriculturii. Pe specialiști i-am în- tîlnit, mai peste tot, în capătul tarlalelor. Iată cîteva constatări. Pe terenurile cooperativei agricole din co-
MEHEDINȚI;
Cind exigența față de calitatea lucrărilor 

coexistă cu indulgențaDupă cum a stabilit comandamentul județean, prin realizarea vitezei zilnice de lucru planificate, semănatul griului trebuie să se încheie în epoca optimă prevăzută. în toate stațiunile pentru mecanizarea agriculturii s-au organizat schimburi prelungite, lucrîndu-se pînă noaptea tîrziu la pregătitul terenului, astfel încit semănătorile să fie folosite întreaga zi-lumină cu randament maxim. Pînă acum, această lucrare s-a realizat pe mai bine de 84 la sută din suprafața planificată. Am urmărit în cîteva unități modul în care specialiștii asigură aplicarea măsurilor agrotehnice stabilite.La ora cind am ajuns la coopera- 

muna Porumbacu de Jos, abia eliberate de cartofi, se ară și se însămîn- țează din plin. Se poate aprecia că se fac lucrări „ca la carte". Ingine- rul-șef al cooperativei agricole. Radu Vartoiomel, ni-l prezintă pe eviden- țiațil întrecerii pentru calitate din această zi : mecanizatorii Gheorghe Murgan și Nicolae Schiopu.La cooperativa agricolă Scoreîu, deși sînt terenuri grele, patul germinativ e bine pregătit. Au fost aplicate amendamente, s-au executat două arături, apoi 3 disculrl. Trecem și in cealaltă parte a șoselei, pe tarlalele unde era prezent inginerul- șef al unității, Traian Munteanu. Nici nu-ți vine să crezi că aici au lucrat același oameni : bulgări mari, margini In zig-zag, iar o bucată bună din tarla pe care crescuse stufăriș „a fost lăsată pentru la anu“.Pretutindeni, specialiștii, mecanizatorii, cooperatorii trebuie să înțeleagă faptul că de calitatea lucrărilor de acum depinde nivelul recoltei din anul viitor. Iată de ce excepțiile de la regulă nu pot fi admise. (Nicolae Brujan).

tiva agricolă din Salcia, cooperatorii și mecanizatorii munceau cu spor. Printr-o bună organizare a muncii, chiar din primele zile ei au depășit viteza la semănat cu 25—30 ha. în ferma de cimp nr. 3, condusă de ing. Sofia Neagoe, tractoarele și semănă- torile lucrau concentrate pe ultimele 20 ha. „întrucît ne-am propus ca anul viitor să obținem, în medie, peste 5 500 kg grîu la hectar de pe întreaga suprafață, ne-a precizat șefa fermei, am acordat, încă de la efectuarea arăturii de bază, o atenție deosebită calității lucrărilor. Numai după ce am considerat prin control permanent, la fața locului, pe fiecare solă in parte că terenul a 

fost pregătit corespunzător, am Indicat să se înceapă semănatul".Ne oprim, în continuare, Ia una din tarlalele cooperativei agricole din Cujmir. Mecanizatorii Cergă Cornel, Dan Boiangiu, Ion Georgescu, Niță Dumitrică începuseră lucrul de la primele ore ale dimineții, iar inginerul-șef al unității, Iuliu Klein, verifica prin sondaje în urma semănătorii calitatea lucrării. Peste cîteva ore, semănătorile urmau să se mute pe o altă parcelă de 40 hectare, unde terenul era deja pregătit. Ingi- nerul-șef, împreună cu președintele consiliului intercooperatist, ing. Ilie Grozăvescu, au controlat terenul de pe parcela respectivă și au ajuns la concluzia că nu poate începe semănatul. De ce ? De pe suprafața respectivă se recoltase floarea-soarelul, iar terenul fiind prea umed nu s-a asigurat o bună pregătire a patului germinativ. S-a hotărît ca înainte de semănat să se treacă cu tăvălugul inelar.în mijlocul cooperatorilor șl mecanizatorilor din Jiana am ajuns la ora cind se făcea bilanțul activității din acea zi. „Folosind din plin tractoarele și semănătorile — ne spune Ion Smeu, președintele unității — noi am reușit să depășim viteza zilnică, ceea ce înseamnă că vom putea scurta perioada de semănat cu cel puțin 3 zile". Numai că lucrările nu se bucurau șl de asistenta tehnică a inginerului-șef al unității. Ștefan Burileanu, care de 6 zile nu se află în unitate. Situații similare sub acest aspect se înregistrează și la cooperativa agricolă din Cioroboreni. Inginerul-șef al consiliului intercoperatist. Dumitru Brîn- dușescu, a constatat că pe 20 ha s-a însămînțat fără să se respecte tehnologia stabilită. Terenul nu a foit bine pregătit, nu s-a respectat adîn- cimea. Faptul nu surprinde : Stroe Maria, inginerul-șef al cooperativei, „îndrumă" lucrările între cele două drumuri, pe care le parcurge zilnic la Drobeta Turnu-Severin. Lipsiți de supraveghere, o parte a mecanizatorilor sint preocupați mai mult de volumul lucrărilor decît de calitatea lor. ■ <Toate acestea demonstrează necesitatea ca specialiștii din unitățile agricole să conducă direct. Ia fața locului, executarea lucrărilor, să nu admită nici o abatere de la regulile agrotehnice. (Virgiliu Tătarul.

Constructorul și beneficiarul- 
k la lucru împreună, în două schimburi ;

Pe șantierul întreprinderii de panouri și tablouri electrice din Alexandria se desfășoară. în aceste zile, o activitate intensă Aici se execută lucrări de construcții la noua hală de producție, care va determina ca in anul viitor să se dubleze actuala capacitate a acestei importante unități industriale teleormănene. în cadrul noii etape sint prevăzute, de asemenea. extinderi la gospodărirea apei, la stațiile de neutralizare și de epurare a apei, construirea unei stații de compresoare. a unui pod basculă, precum și a altor anexe.— în general — ne spune Marin Ilinca, dirigintele șantierului — lucrările de construcție sînt întîrziate. Această situație se datorează în primul rind proiectantului general, „E- lectrouzinproiect" din București, care nu a stabilit de la început ca unele lucrări de specialitate să fie executate de Trustul de electromon- taj al Ministerului Energiei Electrice și nu de constructor. Este vorba de două cabluri electrice de cite 20 kV, care trebuiau să fie mutate din zona unde este amplasată extinderea. Apoi, constructorul — Grupul de șantiere Turnu-Măgurele al Trustului de construcții industriale București — nu a respectat întocmai graficele, din lipsa unor elemente prefabricate din beton, confecții metalice și grinzi de rulare, pe care întreprinderile furnizoare nu le-au livrat la timp.Acum, pe șantier se lucrează în ritm susținut, constructorii depunind eforturi pentru a asigura punerea la
Acum, nimic mai mult decît în varăAnul acesta agricultura județului Tulcea a beneficiat de importante fonduri de investiții pentru construirea de noi complexe și ferme zootehnice, capacități pentru prelucrarea și depozitarea producției ' vegetale, sisteme pentru irigații, amenajări piscicole etc. Deși ne aflăm în trimestrul patru, la un mare număr de obiective lucrările sînt întîrziate. la altele termenele de punere in funcțiune au fost replanificate. Care sint cauzele care au determinat aceste restanțe, ce măsuri se impun pentru revitalizarea acestei activități ?Iată-ne pe șantierele viitoarelor platforme agricole din Babadag și Cataloi — ambele în execuția Trustului de construcții industriale Constanța, grupul de șantiere Tulcea. în cazul obiectivelor de la Babadag, potrivit prevederilor cuprinse în planul de investiții șl, după aceea, al înțelegerilor dintre constructor și beneficiar, comisia de recepție trebuia să se prezinte pînă acum de două ori. Pe platforma de la Cataloi nu se pune încă problema recepției, dar restanțele acumulate față de grafice însumează, la această dată, cîteva milioane de lei. Iată de ce, înainte de toate, am vrut să aflăm ce sens atribuie constructorul noțiunii de responsabilitate pentru cu- vîntul și angajamentul luat, cum gin- dește să acționeze pentru întronarea unui spirit de ordine și disciplină pe cele două șantiere. Din primele schimburi de cuvinte cu șeful șantierului, Alexandru Popa, ne dănj insă seama că un răspuns clar nu vom 

timp în funcțiune a noii capacități. „Pentru recuperarea restanțelor. ne spune inginerul Ioan Cullță. organizația de partid și conducerea șantierului au stabilit un nou program de acțiune in vederea mobilizării comuniștilor, a tuturor constructorilor la urgentarea lucrărilor. Au fost organizate două schimburi la montajul prefabricatelor din beton și
Pe șantierul 

Întreprinderii 
de panouri și tablouri 

electrice 
din Alexandria

«-au luat măsuri pentru închiderea cit mai rapidă a halei, pentru a asigura continuarea lucrărilor și pe timp nefavorabil. Totodată, am insistat pe lingă conducerea întreprinderii de prefabricate din Buzău, căreia îi a- dresăm un nou apel, să ne trimită de urgență materialele care au rămas In restanță".înfăptuirea în practică a unor noi măsuri energice se impune cu atit mai mult cu cît -circa 80 Ia sută din utilaje au sosit de mai multă vreme pe șantier. Pe o bună parte din acestea beneficiarul le-a inclus în circuitul productiv, ele fiind montate în vechea bală, urmind ca după terminarea lucrărilor de construcție să fie reăm- plasate în noua hală. Se mai află însă 

primi. în pofida considerabilelor decalaje față de grafice în ce privește executarea lucrărilor, a slabei organizări întilnite aici, șeful de șantier nu ezită să demonstreze că „stă bine, câ se lucrează în ritm susținut" și că. după el. beneficiarul ar putea prelua in orice moment cea mai mare parte a
Promisiuni neonorate 

pe șantierele 
unor obiective 

agricole din Tulcea

obiectivului. Am fi înclinați să credem ceea ce spunea tovarășul inginer Popa, dacă s-ar găsi un alt constructor care să facă acoperișurile, finisajele sau celelalte lucrări interioare. Dar, cum această alternativă este practic imposibilă, se pune pe bună dreptate întrebarea : ce trebuie făcut pentru a se ieși din acest impas ? Răspunsul l-am solicitat biroului organizației de bază, comuniștilor care lucrează pe șantier. Dar explicațiile date în discuția avută cu locțiitorul secretarului organizației de bază, tovarășul Grigore Gheorghiță, și procesele verbale ale puținelor adunări generale ținute aici nu denotă o preocupare exigentă pentru întronarea unui climat de ordine și disciplină în muncă. 

în stoc o cantitate de 100 de tone de utilaje și mașini-unelte. depozitate în curtea întreprinderii, sub prelate și folii de polietilenă, supuse oricind intemperiilorIn prezent, este necesar ca Trustul de construcții industriale București, respectiv Grupul de șantiere Turnu- Măgurele. să-și concentreze toate e- forturile in scopul recuperării întir- zierii, in așa fel ca lucrările să fie finalizate înainte de sosirea sezonului rece, cind s-ar putea încetini ritmul de lucru. De asemenea, organizația de partid de aici are îndatorirea să desfășoare o intensă muncă politică pentru mobilizarea comuniștilor, a tuturor constructorilor, pentru ca noua capacitate a întreprinderii de panouri și tablouri electrice din Alexandria să fie dată în funcțiune chiar înainte de termen. Pentru aceasta sint posibilități, cu condiția să se asigure o mai strinsă colaborare intre beneficiar și constructor.La rindul său. beneficiarul trebuie să-și intensifice demersurile pe lingă întreprinderile furnizoare din țară, pentru trimiterea la timp de către acestea a utilajelor contractate, care nu au fost încă livrate. Totodată, a- lături de constructor, el are sarcina să participe cu toate forțele ta montajul utilajelor.Iată cîteva probleme ce se impun atenției forurilor cu răspunderi în acest domeniu și a căror rezolvare trebuie să fie asigurată cu maximă operativitate.
Ion TOADER
corespondentul „Scînteii"

Ca necorespunzătoare trebuie apreciata și activitatea grupului de șantiere din Tulcea. a Trustului de construcții din Constanța, precum și a celor două comitete locale de partid Babadag și Cataloi. în ciuda obligațiilor și prerogativelor conferite de legile in vigoare, ele s-au detașat practic de problemele șantierelor, adoptînd postura de observator. în a- semenea situații, comandamentul județean ar trebui să treacă Ia o analiză serioasă a stărilor de lucruri de pe cele două șantiere și să ia măsuri tehnice și organizatorice menite să imprime aici un nou climat de muncă. Practica întilnirilor săptă- minale cu factorii de răspundere din unitățile de construcții și proiectare, cu beneficiari nu a dat rezultate : unii spun, alții ascultă, dar măsuri practice nu se iau. Tocmai de aceea se impune reorganizarea îhtre- gii activități într-o nouă concepție, astfel încit să fie nominalizate responsabilități precise pe oameni. A- ceasta se impune și pe șantierele de la Niculițel și Isaccea, la complexele și fermele de animale din Dăieni și Iazurile, unde termenele de punere în funcțiune au expirat de mult. O impune nu numai situația necorespunzătoare a acestor obiective, ci și faptul câ în unele din ele trebuie să se treacă fără intirziere la producerea unor furaje absolut necesare unităților agricole din zonele respective.
Iosif POP

LA I.J.I.L 
MARAMUREȘ 

Preocupări pentru 
modernizarea 
transportului 
conteinerizatDe mai multi ani. una din secțiile fabricii „Maramureșeană" din Sighetu-Marmatiei a întreprinderii județene de industrie locală s-a ocupat in mod sistematic de realizarea unor mijloace moderne de transport con- teinerizat al mărfurilor și de folosire rațională si eficientă a spațiilor din depozitele I.C.R.A.. I.C.R.T.I. și I.C.R.M. în mai multe orașe mari din tară, printre care Tg. Mureș. Ploiești. Galați. Craiova. Baia Mare. Iași, Satu-Mare ș.a., in depozitele întreprinderilor comerciale, ca și in rețeaua de desfacere, pot fi intîlnite diverse tipuri de con- teinere realizate de colectivul de la „Maramureșeană". De la crearea. în urmă cu 5 ani. a primelor fastele și rafturi care nefmiteau amenajarea depozitelor pe verticală oină la înălțimea de 4.30 metri cu folosirea paletizării și mecanizării operațiilor (autoștivuitoare si electro- stivuitoare) si oină la cele de acum, care oferă posibilitatea ridicării pe verticală a contei- nerelor pînă la 8—9 metri, secția a parcurs un drum aflat mereu sub semnul preocupării pentru perfectionarea produselor. Astfel, „rolpaletei" tip I și II i-a urmat „miniboxpaleta". iar acesteia — „boxpaleta", conteinerul cu care C.F.R.-ul face schimb în gară. Mai recent a fost creată „rolpaleta III", care poate servi nu numai la transport, dar și la desfacerea mărfurilor, a- vînd aspectul unui reușit mobilier comercial. După cum ne preciza Arpad Gașpar. șeful serviciului programare al fabricii, colectivul de muncă s-a angajat să realizeze in viitor noi tipuri de conteinere, mai ușoare, cu funcționalitate multiplă și ușor de manevrat în depozite si pe mijloacele de transport. (Gh. Susai.

Vedere parțială a Combinatului chimic de la CraiovaFoto ; S. Cristian

Și cind ai rezultate bune 
să lupți împotriva risipei

de materii primek

care materia în ansamblul de producție, de tovarășul Consfătuirea P.C.R. din 30

Pentru colectivul Combinatului de fire și fibre sintetice din Săvinești, acrilonitrilul constituie materia primă de bază ia fabricarea melanei, atit de necesară industriei ușoare, cit și pentru satisfacerea solicitărilor mereu crescinde ale partenerilor de pe piața externă. Pornind de la ponderea însemnată pe primă amintită o are cheltuielilor materiale de la indicațiile date Nicolae Ceaușcscu Ia de lucru de la C.C. al septembrie a.c., colectivul combinatului, specialiștii săi situează in centrul preocupărilor valorificarea superioară a acestei materii prime.Organizațiile de partid, consiliul oamenilor muncii nu mai puteau tolera neajunsurile semnalate in anii trecuți în ce privește achiziționarea și gospodărirea acrilonitrilului, ce au dus la funcționarea cu intermitență a unor instalații, uneori la pierderi, preocupările scăzute din combinat privind valorificarea integrală a fiecărui gram de materie primă in interesul producției. Treptat, inițiativa lansată de comuniști : „Să lucrăm un schimb pe lună cu materii prime economisite" a fost îmbrățișată de toate organizațiile partid, de sindicat și U.T.C. dezbătută de colectivele fabricilor din combinat, cu care prilej au fost evidențiate resursele mari de care dispunem. Au fost întocmite calcule precise, din care a rezultat că anual putem obține suplimentar circa 600 tone melană prin mai buna gospodărire a acrilonitrilului.

de
Și

• •

Dar tată că realizările colectivului nostru, de cind se aplică inițiativa pentru reducerea consumurilor specifice de acrilonitril, au depășit cu mult calculele' inițiale. Astfel, prin aplicarea cu consecvență în practică a prevederilor planului de măsuri tehnico-organizatorice, in aproape un an și jumătate s-au economisit aproape 2 300 tone de acrilonitril, din care au fost fabricate tot atîtea tone de produse finite. Numai în perioada care a trecut din acest prim an al actualului cincinal s-au economisit peste 500 tone de acrilonitril, in condițiile în care consumurile specifice au fost reașezate, acestea fiind reduse la nivelul realizărilor înre-
Realizărl

șl acțiuni concrete 
la Combinatul de fire 

și fibre sintetice Săvinești

gistrate la finele anului 1975, produ- cindu-se suplimentar peste 2 200 tone fire și fibre sintetice, 330 tone ca- prolactamă, 2 000 tone acid sulfuric ș.a. Calculele demonstrează că, practic, am ajuns ca în fiecare lună să lucrăm trei schimburi cu materii prime economisite și nu un schimb, așa cum ne propusesem la început, ceea ce atestă rodnicia preocupărilor pentru buna gospodărire a materiilor prime chimice.Alături de măsurile tehnico-organizatorice aplicate, s-a dovedit în viața combinatului marea eficiență a muncii politico-educative, a propagandei vizuale, a altor forme de ridicare a conștiinței lucrătorilor. în secții, la locuri vizibile sînt afișate chemări, sînt prezentate calcule economice și panouri cu rezultate, cum ar fi : „Muncitori, maiștri, ingineri și tehnicieni I Știați că, reducind consumurile cu un kilogram de acrilonitril, 0,06 kilograme de acetat de vinii și cu 0.15 kilograme carbonat de etilena pe tona de produs finit, rezultă o producție suplimentară anuală ce echivalează cu 41 000 de pulovere?", sau : „Știați că dacă reducem consumul specific de lactamă cu numai 10 kg pe tona de produs finit putem realiza un spor anual de producție in valoare de un milion lei?". Pe de altă parte, periodic, comitetul de partid editează o foaie volantă care evidențiază succesele obținute, publică reportaje și portrete despre fruntașii în gospodărirea materiilor prime, iar la stația de radioficare se difuzează săptămînal, sau ori de cite ori este nevoie, o emisiune specială intitulată sugestiv : „Ora inițiativelor noastre muncitorești". De asemenea, problema reducerii accentuate a consumurilor specifice de materii prime și materiale a fost inclusă ca un punct distinct in criteriile de aplicare a acordului global. Drept rezultat, această acțiune stăruitoare a devenit o cauză a întregului colectiv, s-a transformat într-o problemă de înaltă conștiință muncitorească.

Pornind de la stimularea gîndlrii tehnico-inginerești din combinat, a propunerilor muncitorilor, s-au născut noi și noi acțiuni de ordin tehnologic pentru intensificarea gospodăririi materiilor prime. De pildă, s-a trecut la redizolvarea și refilarea deșeurilor de fibră, ceea ce a dus la obținerea unei producții suplimentare anuale de 200 tone melanâ. De asemenea, prin efectuarea unor modificări constructive, unele instalații de melană pot lucra acum zile și chiar săptămini în șir, pe baza folosirii deșeurilor recuperate, fără a se diminua cu nimic calitatea produsului finit. Comuniștii din rindul cadrelor tehnice și operatorilor cu înaltă calificare depun eforturi susținute și subordonează întreaga lor capacitate de creație elaborării de noi soluții menite să asigure valorificarea integrală în combinat a fiecărui gram de materie primă. Așa s-a ajuns și la modificările constructive ale unor instalații, care au permis creșterea cu 1 la sută a concentrației polimerului în soluția de filare a melanei.Tot din cadrul acestor preocupări ale chimiștilor combinatului s-au născut și alte inițiative muncitorești, cum ar fi, de pildă, aceea intitulată : „Eu produc, eu sortez, eu controlez", aparținind colectivului din sectorul textil. Aceasta vizează in esență reducerea consumurilor specifice de materii prime. întărește și stimulează răspunderea chimiștilor față de calitatea produselor. Și colectivul noi! instalații caprolactama III. care în scurt timp a reușit să lucreze cu 10—12 la sută peste parametrii proiectați, a găsit o modalitate proprie de a contribui la efortul general al întregului combinat, pe linia diminuării consumurilor specifice de materii prime și materiale. în urma căutărilor comuniștilor, ale operatorilor și cadrelor tehnice de aici au fost îmbunătățite soluțiile constructive ale noii instalații, propunîn- du-se ca flecare gram de caprolac- tamă să fie valorificat integral in combinat. La puțin timp, o asemenea acțiune a fost preluată de către colectivele de la instalațiile de relon și, astfel, s-a ajuns ca numai pe ■- ceastă bază să recuperăm din reziduuri, in acest an, aproape 400 ton*  de caprolactamă.Sintem conștienți că rezultatele de pînă acum trebuie mult îmbunătățite prin folosirea judicioasă a materiilor prime chimice. Așa cum s-a subliniat la recenta Consfătuire de lucru de la C.C. al P.C.R., in domeniul reducerii consumurilor specifice mai sint multe de făcut pentru a ne situa la nivelul celor mai bune realizări din țară și de peste hotare. Tocmai de aceea avem In vedere noi acțiuni tehnice și organizatorice vor fi încheiate in acest an și care angajează pe deplin colectivul tru, organizația de partid, pe specialiștii combinatului.
carenos- toți

Inq. Valeriu MOMANU
director general
Ion STRAT1LA
șeful serviciului plan-dezvoltara
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VIZITĂ REGELUI BAUDOUIN AL BELGIEI încheierea vizitei de prietenie
Vizită pratocBlarăMaiestatea Sa Baudouin, regele belgienilor, și Maiestatea Sa regina Fabiola au făcut luni seara o vizită protocolară președintelui Republicii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu, și tovarășei Elena Ceaușescu.Președintele Micolae Ceaușescu și regele Baudouin și-au exprimat satisfacția pentru această nouă întil- nire, pentru dialogul constructiv e- xistent pe multiple planuri între cele două state, dialog care ilustrează bunele raporturi ce s-au stabilit și se dezvoltă între România și Belgia.In acest cadru a fost evocată importanța vizitei în Belgia a președintelui Nicolae Ceaușescu și a tovarășei Elena Ceaușescu în întărirea continuă a relațiilor tradiționale ro- mâno-belgiene.In timpul convorbirii a fost reliefată dorința comună ca raporturile de colaborare și cooperare dintre cele două țări să cunoască o permanentă extindere în interesul popoarelor român și belgian, al păcii și înțelegerii în Europa și în lume.întrevederea a decurs într-o atmosferă de caldă cordialitate.
Toastul președintelui
Nicolae CeaușescuMaiestate,.Este o mare plăcere pentru mine \și soția mea să vă salutăm pe pă- mintul României, pe Maiestatea Voastră și pe regina Fabiola, să vă adresăm, cu acest prilej, urarea de a vă simți cit mai bine in tara noastră.Vizita pe care o faceți este o expresie a bunelor relații dintre România și Belgia, a voinței lor de a conferi dimensiuni tot mai largi raporturilor dintre ele. De altfel, între popoarele noastre au existat din cele mai vechi timpuri legături prietenești, bazate pe dorința sinceră de colaborare, pe stimă și respect reciproc.România, care va sărbători, anul viitor, centenarul independenței sale naționale, nu uită că Belgia a fost printre primele țări europene care au recunoscut statul independent român și au stabilit cu el relații diplomatice. încercările istoriei, marile frămintărl pe care Europa le-a cunoscut în decursul ultimului secol n-au putut Întrerupe cursul pozitiv al acestor relații. Astăzi aceste raporturi își găsesc expresie atit in amplificarea schimburilor economice, tehnico-științifice și culturale, în dezvoltarea cooperării, cit și în întărirea conlucrării celor două țări pe arena internațională. In decursul ultimilor cinci ani, volumul schimburilor comerciale româno-belgiene a crescut de aproape două ori — și sînt posibilități ca ele să înregistreze progrese și mai însemnate, în condiții reciproc avantajoase.Contactele tot mat frecvente, schimbul de vizite la diferite nive- . luri au dus la mai buna cunoaștere și apropiere dintre cele două țări și popoare. Personal, păstrez frumoase amintiri despre vizita pe care, împreună cu soția mea. am făcut-o acum patru ani in Belgia, despre in- tîlnirile și convorbirile pe care le-am avut cu acel prilej. Declarația solemnă comună, semnată atunci, a statuat principiile și bazele juridice ale colaborării româno-belgiene și s-a înscris, totodată, ca o contribuție concretă a țărilor noastre Ia eforturile pentru destindere și colaborare, pentru întărirea încrederii și conlucrării între popoarele de pe continent. Trăinicia relațiilor româno-belgiene este conferită de faptul că la baza lor stau principiile deplinei egalități în drepturi, respectului independenței și suveranității naționale, neamestecului in treburile interne și avantajului reciproc— principii pe care viața le-a verificat pe deplin ca singurele în măsură să chezășuiască dezvoltarea unor raporturi viabile între națiuni. Fără îndoială că vizita pe care o faceți astăzi va marca o nouă etapă în e- voluția raporturilor româno-belgiene, în întărirea prieteniei și colaborării dintre popoarele celor două țări.Sîntem astăzi martorii afirmării tot mai evidente a unui spirit nou în relațiile dintre state, ca rezultat al profundelor mutații petrecute pe a- rena mondială, al creșterii voinței popoarelor de a se dezvolta deplin stăpîne pe destinele lor, de a colabora tot mai strîns, într-un climat de pace și înțelegere. Acest curs nou— deși aflat încă la început — îndreptățește speranțele popoarelor in posibilitatea edificării, prin eforturi comune, a unei lumi mai bune, a unei lumi a colaborării, securității si păcii, deși trebuie spus că. în această direcție, mai sînt forțe care pot în orice moment pune in pericol pacea. Tocmai de aceea, țările noastre, împreună cu toate popoarele europene și ale lumii, trebuie să acționeze cu tot mai multă gura pacea, națiunilor.Conferința 

la Helsinki România și fructuos — vingerea noastră, ca un moment istoric in viața Europei, în eforturile popoarelor de a instaura un climat trainic de securitate și pace pe continent. Din păcate, pînă acum s-a făcut însă prea puțin pentru transpunerea concretă în viață a principiilor înscrise în documentele nate la Helsinki. I- .,.U. tîlnirii din 1977, 
se impun, după părerea noastră, eforturi susținute din partea tutu
ror statelor în această direcție, în

hotărire pentru a asi- independența tuturorgeneral-europeană de— în cadrul căreia Belgia au conlucrat s-a înscris, după con-

t sem- în vederea înde la Belgrad,

Sosirea în
(Urmare din pag. I)bri ai guvernului, generali.Erau de față Alexandru Lăzăreanu, ambasadorul României la Bruxelles, și Jacques Graeffe, ambasadorul Belgiei la București.Pe aeroport se aflau șefii misiunilor diplomatice acreditați in țara noastră.Suveranul și suverana Belgiei sînt însoțiți în această vizită de Renaat van Elslande, ministrul afa,cerilor externe și al cooperării pentru dezvoltare, Herman Liebaers, mare mareșal al Curții, de alte persoane oficiale.O gardă militară a prezentat onorul. S-au intonat Imnurile de stat 
■la Belgiei * *i  României. In semn de

După depunerea coroanei de flori, asistenta a păstrat un moment de reculegere.în încheierea solemnității, suveranul Belgiei a primit defilarea gărzii de onoare. *în cursul după-amiezii, Maiestatea Sa regina Fabiola a vizitat Muzeul de artă populară al Republicii Socialiste România, deținător al unor inestimabile valori culturale.Pe parcursul vizitei, Maiestatea Sa regina Fabiola a avut cuvinte de admirație pentru frumusețea și originalitatea colecțiilor, pentru măiestria artistică a creatorilor populari, apreciind grija pe care statul nostru o acordă acestei impresionante bogății spirituale.în încheierea vizitei, Maiestatea Sa a semnat in cartea de onoare a mu- xeului.

In timpul vizitei protocolare

deosebi în ce privește dezvoltarea unei largi și neîngrădite colaborări economice, tehnico-științifice, culturale și de altă natură, precum și trecerea la măsuri practice de dezangajare militară, fără de care nu pot fi concepute pacea și securitatea pe continent. Este necesar să acționăm cu toată energia in direcția dezarmării, în primul rind a celei nucleare, pentru lichidarea blocurilor și a bazelor militare, pentru reducerea trupelor, diminuarea bugetelor de război și alte măsuri care să ducă, pină la urmă, la eliberarea popoarelor de spectrul unei noi conflagrații nimicitoare.In fața omenirii stau, desigur, numeroase probleme complexe, care pot fi și trebuie să fie rezolvate prin eforturile conjugate ale tuturor popoarelor. Mă refer, în primul rind, la necesitatea soluționării pe cale politică, pașnică, a conflictelor și stărilor de încordare existente în lume, la excluderea definitivă a forței și amenințării cu forța ca mijloc de reglementare a litigiilor dintre state. Popoarele sînt, de asemenea, profund interesate în lichidarea definitivă din viața contemporană a politicii de dominație și asuprire, in respectarea strictă a dreptului fiecărei națiuni de a fi stăipină pe bogățiile proprii, de a-și organiza viața corespunzător intereselor și năzuințelor sale, fără nici un amestec din afară.Am in vedere, totodată, necesitatea soluționării spinoaselor probleme pe care le-a generat faptul că o mare parte din omenire trăiește încă în stare de., subdezvoltare, a lichidării marilor decalaje dintre nivelurile de dezvoltare ale diferitelor popoare, imperativul instaurării unei noi ordini economice internaționale, bazate pe egalitate și respect reciproc.Aceasta impune, totodată, democratizarea relațiilor internaționale, participarea cu drepturi egale la soluționarea problemelor . complexe ale contemporaneității a tuturor statelor și. in primul rind, a celor mici și mijlocii, a statelor în curs de dezvoltare, a țârilor nealiniate.în epoca uriașelor cuceriri ale științei și tehnicii se impune, mai mult ca oricînd, de a face totul pentru ca tot ceea ce omenirea a dobiridit mai bun, toate cuceririle științei, ale cunoașterii umane să fie puse in serviciul bunăstării, fericirii și independenței popoarelor.Este necesar să acționăm cu toată energia pentru edificarea unei lumi mai bune și mai drepte, pentru promovarea în viața omenirii contemporane a unui umanism nou, care să se bazeze pe respectul independenței și suveranității fiecărui popor, pe lichidarea oricăror inegalități sociale și naționale, creîndu-se astfel condiții pentru afirmarea omului cu adevărat liber și stăpîn pe destinele sale, pentru instaurarea unei păci trainice și a unei colaborări fructuoase pe planeta noastră.România consideră că trebuie să facem totul pentru creșterea rolului Organizației Națiunilor Unite, al altor organisme internaționale in soluționarea problemelor complexe, în interesul tuturor popoarelor. Vă pot asigura că poporul român este ferm hotărit să-și aducă întreaga contribuție la soluționarea acestor probleme complexe. Sintem convinși că stă în puterea popoarelor să asigure pacea pe planeta noastră 1Este un motiv de deosebită satisfacție pentru noi faptul că România și Belgia conlucrează fructuos, atit in cadrul Organizației Națiunilor Unite, cit și în alte organisme internaționale, pentru soluționarea problemelor într-un mod democratic și îmi exprim convingerea că și in viitor guvernele țărilor noastre yor colabora activ și își vor aduce contribuția la înfăptuirea nobilelor idealuri de pace, securitate și progres.Avînd această convingere și cu dorința ca vizita pe care o faceți în România să dea noi impulsuri colaborării româno-belgiene, doresc să ridic un toast— în sănătatea Maiestății Sale regele Baudouin și a Maiestății Sale regina Fabiola 1— pentru prosperitatea și fericirea poporului belgian prieten 1— pentru prietenia și colaborarea româno-belgiană !— în sănătatea dumneavoastră, a tuturor ! (Aplauze).
Capitalasalut au fost trase 21 de salve de artilerie.Președintele Nicolae Ceaușescu și regele Baudouin au trecut apoi în revistă garda de onoare.A urmat prezentarea personalităților române venite în intimpinare și a șefilor misiunilor diplomatice.Solemnitatea sosirii s-a Încheiat cu defilarea gărzii de onoare.In aplauzele mulțimii, președintele Nicolae Ceaușescu și regele Baudouin părăsesc aeroportul, in- dreptindu-se într-o mașină deschisă, escortată de motocicliști, spre reședința rezervată suveranilor belgieni.Pe traseul străbătut, un mare număr de locuitori ai. Capitalei au sa

Toastul Maiestății Sale 
regele Baudouin

Domnule președinte, doamnă.Aș vrea, in primul rind. să vă mulțumesc pentru primirea ce ne-a fost rezervată și pentru cuvintele amabile pe care ni le-ați adresat. Regina și cu mine sintem cu atit mai sensibili la ele cu cit le considerăm ca o dovadă a prieteniei ce leagă țările noastre.Sintem fericiți să răspundem vizitei pe care ne-ați făcut-o cu patru ani în urmă, împreună cu doamna Ceaușescu. Asemenea multor compa- trioți ai noștri, încă de multă vreme doream să cunoaștem această frumoasă țară a dacilor, pe care Roma a pus pecetea de neșters a culturii latine. Destinele României și Belgiei se aseamănă in multe privințe. Ca și noi. dumneavoastră ați cunoscut nenumărate războaie și ocupații străine. Ați depășit toate aceste încercări și se cuvine să aducem un omagiu energiei cu care poporul român a luptat întotdeauna pentru a rămine independent.Astfel, spre șfîrșitul acestui secol, al XX-lea, după cele două războaie — cele mai mari pe care le-a cunoscut omenirea — ne întilnim însuflețiți de aceeași dorință de a vedea țările noastre consacrîndu-se activității în favoarea păcii.Eforturile dumneavoastră, domnule președinte, în apărarea acestei cauze au avut ecou în Belgia deoarece ați fost primul șef de stat căruia i-a fost decernat un premiu al „Universității muncii" din Charleroi, pentru activitatea dumneavoastră neobosită în Slujba apropierii intră popoare.Guvernele noastre au aceleași o- biective fundamentale : de a garanta securitatea țărilor noastre și a asigura concetățenilor noștri prosperitatea spre care aspiră. Poziția geografică pe care o au cele două țări ale noastre in Europa și impre- jurările istorice create de cel de-al doilea război mondial ne-au îndemnat să ne căutăm securitatea pe căi care nu puteau fi identice. Pentru o țară ca Belgia, care nu poate, ea singură, să-și asigure apărarea, alianța din care face parte este un factor de echilibru și o garanție de pace. Belgia n-ar putea să renunțe la ea atîta vreme cit această garanție nu va fi înlocuită de altele cel puțin echivalente.Situația economiilor noastre nu este identică. Belgia, a cărei principală dacă nu unica — resursă este munca ei, a găsit în Comunitatea Economică Europeană condițiile indispensabile prosperității sale. In ce privește scopurile pe care le urmărește România, dumneavoastră sinteți preocupați în primul rind de dezvoltarea industriei și de modernizarea agriculturii. Admirăm eforturile considerabile pe care le-ați depus in ultimii ani și care și-au adus deja roadele. Sintem fericiți că am putut contribui la aceasta într-o oarecare măsură.Nici condițiile specifice care determină liniile noastre politice și e- conomiile noastre, nici diferența dintre sistemele noastre economice și sociale nu ne-au împiedicat totuși să cooperăm încă de mulți ani.Acest lucru este încurajator, dar nu este nici pe departe un paradox. Iptr-adevăr, ideologia, regimul social-politic nu trebuie să fie decît mijloace care să servească omului in dezvoltarea sa in condiții de egalitate, dreptate și libertate, mijloace care, aș spune, trebuie adaptate neîncetat la condițiile unei lumi in evoluție. Un regim, de altfel permanent perfectibil, își găsește unica lui justificare in acceptarea sa de către bărbați și femei care să se poată exprima liber, în conformitate cu conștiința și concepția lor de viață. A- ceasta implică, după părerea noastră, ca nici o țară — independent de forța ei — să nu aibă dreptul să-și impună altor popoare punctele sale de vedere sau ideologia sa.Sînt fericit, de asemenea, să constat că am fost, atit unii, cît și ceilalți, printre primii în Europa care au inițiat dialogul între țările din Vest și cele din Est, dialog care este unul dintre elementele esențiale ale evoluției spre ceea ce numim astăzi destindere.Cu prilejul vizitei dumneavoastră 
lutat cu căldură pe președintele României și pe suveranul Belgiei.Președintele Nicolae Ceaușescu și

Depunerea uneiLa scurt timp de la sosirea in Capitală, Maiestatea Sa Baudouin, regele belgienilor, a depus o coroană de flori la Monumentul eroilor luptei pentru libertatea poporului și a patriei, pentru socialism.Împreună cu suveranul Belgiei, la solemnitate au luat parte Renaat van Elslande, ministrul afacerilor externe și al cooperării pentru dezvoltare, Herman Liebaers, mare mareșal al Curții, Jacques Graeffe. ambasadorul Belgiei la București, celelalte persoane oficiale belgiene.Au participat general-colonel Ion Coman, ministrul apărării naționale, Ion Dincă, primarul general al Ca- 

oficiale in Belgia, am fost, de ase- ! menea, primele două țări europene j care am semnat o Declarație solemnă : comună în favoarea dezvoltării relațiilor de prietenie și cooperare. ; Ne-am obișnuit să ne consultăm in numeroase probleme ce stau in fața țărilor noastre ; din 1972, vizitele re-. ciproce ale unor miniștri și personalități politice s-au intensificat.Am acționat, de asemenea, împreună in vederea reușitei Conferinței pentru securitate și cooperare in Europa și am apărat, adesea, și în alte foruri internaționale puncte de vedere asemănătoare. In documentele pe care le-am semnat la Bruxelles și Helsinki găsim un amplu program de activitate, pe care ne revine sarcina să-1 punem in aplicare.Avîntul schimburilor noastre comerciale a fost, de asemenea, remarcabil. Putem spera, cu îndreptățire. că, după depășirea actualelor dificultăți economice; aceste schimburi vor continua să progreseze. Belgia nu-și va precupeți eforturile pentru a se realiza acest lucru. Acordul i de cooperare economică, industrială și tehnică pe termen lung, pe care miniștrii noștri de externe l-au semnat anul trecut, ne permite nu numai să intensificăm și să diversificăm colaborarea noastră în aceste domenii, ci ne deschide și perspective de acțiune comună cu terțe țări.Belgia, ca și România, acordă o importanță primordială menținerii securității în Europa si( drepturilor fiecărei țări europehe rfe-’ă-și hotărî în mod liber soarta. Petțțru noi. ca și pentru dv., securitatea'. încă fragilă, formează un tot : nu este posibilă separarea elementelor sale politice de cele militare. Știm că in acest domeniu noi nu putem avea decît o contribuție limitată și că luarea unor măsuri eficiente de dezarmare depinde în esență de marile puteri. Noi sîntem totuși hotăriți ca în cadrul Organizației Națiunilor Unite, precum și la negocierile de la Viena să continuăm să depunem e- forturi astfel încit dezarmarea să nu fie doar o simplă temă de discursuri, ci să devină o realitate, in care e- chilibrul de forțe se va situa la un nivel mai scăzut.Belgia are un profund atașament față de libertățile individuale, pentru care ea a fost obligată să lupte de-a lungul secolelor. Ar trebui ca statele europene să acorde în relațiile lor reciproce o importanță mai mare problemeldr umane, deoarece în Europa zilelor noastre țările nu mai pot trăi izolate ; ele nu pot evita ca ho- tărîrile pe care le iau în exercitarea firească a drepturilor lor suverane să aibă consecințe asupra vieții cetățenilor altor țări. Nu este oare una dintre sarcinile conducătorilor europeni de a căuta, in cadrul Actului final de la Helsinki, Sbluții ale problemelor. uneori dureroase, pe care le întimpină cetățenii lor, precum și cei ai altor țări ale continentului datorită reglementărilor pe care le-au stabilit ? Realizarea de progrese în acest domeniu este esențială, deoarece noi considerăm că. dacă statele vor să trăiască în bună înțelegerg^ ele nu pot trăi închise în sine, ci trebuie să depună eforturi pentru a permite cetățenilor lor de a se cunoaște mai bine și de a se înțelege mai bine : pe scurt, pentru apropierea popoarelor.Intr-adevăr. învățînd să se cunoască mai bine, Belgia și România, țări cu o veche cultură, vor putea să contribuie la îmbogățirea lor reciprocă.Domnule președinte, relațiile dintre Belgia și România, deja de lungă durată, au cunoscut în ultimii ani o dezvoltare accelerată. Putem, pe drept cuvint, să fim satisfăcuți cfe ceea ce am realizat împreună. Cooperarea noastră în toate domeniile poate și trebuie să fie dezvoltată și acestei sarcini trebuie să facem să i se dedice oamenii de bună credință.In acest spirit, vă propun, doamnelor și domnilor, să ridicați paharul în sănătatea Excelentei Sale, domnul președinte al Republicii Socialiste România, și a doamnei Ceaușescu, pentru fericirea poporului român și pentru prietenia dintre cele două țări ale noastre. (Aplauze).
regele Baudouin au răspuns cu cordialitate manifestărilor de simpatie ale populației.

coroane de floripitalei. Vasile Gliga, adjunct al ministrului afacerilor externe.Au asistat, de asemenea, membrii misiunii de onoare atașată pe lingă înaltul oaspete — Florea Dumitrescu, ministru] finanțelor. Alexandru Lăzăreanu, ambasadorul României la Bruxelles, general-locotenent Constantin Popa, locțiitor al șefului Marelui Stat Major, Mircea Andrei, director în M.A.E.La sosirea înalților oaspeți, o gardă militară aliniată pe platoul din fața monumentului a prezentat onorul. Au fost intonate Imnul de Stat al României și Imnul de Stat al Belgiei.

a tovarășului Edward Gierek
In cursul dimineții de duminică, tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretai general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, și tovarășa Elena Ceaușescu s-au reintilnit, la Sinaia, într-o atmosferă de prietenie și stimă reciprocă. cu tovarășul Edward Gierek, prim-secretar al Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Unit Polonez, și tovarășa Stanislaws Gierek. Continuind schimbul de vederi, tovarășii Nicolae Ceaușescu și Edward Gierek și-au exprimat satisfacția față de rezultatele rodnice ale convorbirilor avute în timpul vizitei și și-au manifestat convingerea că. pe baza înțelegerilor stabilite, relațiile dintre partidele și țările noastre se vor dezvolta în continuare, în interesul construcției socialiste în

COMUNICATLa invitația tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, și a tovarășei Elena Ceaușescu, în zilele de 7—10 octombrie a.c., tovarășul Edward Gierek, prim-secretar al Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Unit Polonez, impreună cu soția, tovarășa Stanislawa Gierek, a efectuat o vizită de prietenie in România.In timpul vizitei, primul secretar al Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Unit Polonez a fost însoțit de tovarășii Ryszard Frelek, secretar al Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Unit Polonez. Jerzy Waszczuk. membru al Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Unit Polonez, șeful Cancelariei Secretariatului Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Unit Polonez, precum și de Wladyslaw Wojtasik, ambasadorul Republicii Populare Polone în Republica Socialistă România.In cursul convorbirilor desfășurate la Sinaia, tovarășii Nicolae Ceaușescu și Edward Gierek s-au inforniat reciproc in legătură cu îndeplinirea cu succes a hotărîrilor Congresului al XI-lea al P.C.R. și ale Congresului al VII-lea al P.M.U.P., asupra dezvoltării social- economice, a problemelor actuale care preocupă cele două partide, precum și asupra progresului obținut în construirea societății socialiste în ambele țări.Cei doi conducători și-au exprimat satisfacția față de dezvoltarea multilaterală a relațiilor de prietenie și colaborare intre Republica Socialistă România și Republica Populară Polonă, bazate pe principiile mar- xism-leninismului și internaționalismului proletar. în cadrul convorbirilor au fost stabilite liniile directoare ale adincirii în continuare a prieteniei și colaborării dintre cele două partide și state, care, servind in presele vitale ale poporului, român și poporului polonez și întărind legăturile tradiționale de prietenie între ele, contribuie, totodată, la consolidarea unității statelor socialiste, la creșterea forței și prestigiului socialismului în lume.Secretarul general al Partidului Comunist Român, tovarășul Nicolae Ceaușescu, și primul secretar al Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Unit Polonez, tovarășul Edward Gierek, au acordat o atenție deosebită lărgirii in continuare a colaborării economice și tehnico-științifice, au stabilit principalele direcții ale dezvoltării acestei colaborări in conformitate cu posibilitățile crescîn- de ale celor două țări, cu Programul complex C.A.E.R.Cei doi conducători au constatat cu satisfacție că, în cincinalul trecut, relațiile economice dintre cele două țări s-au dezvoltat cu succes, contribuind la creșterea însemnată a schimburilor comerciale și imbogăți- rea formelor de colaborare. In a- ceastă perioadă au fost încheiate o serie de acorduri de lungă durată
Un nou orizont prieteniei 

și colaborării româno-polone
(Urmare din pag. I)Viața atestă astfel, încă o dată, rolul deosebit de important pe care-1 au pentru extinderea și adincirea colaborării prietenești dintre țările și popoarele noastre raporturile de solidaritate tovărășească dintre Partidul Comunist Român și Partidul Muncitoresc Unit Polonez, schimburile de vizite și de păreri între conducerile de partid și de stat ale celor două țări, evidențiindu-se, in acest sens, însemnătatea determinantă a contactelor directe și convorbirilor intre tovarășii Nicolae Ceaușescu și Edward Gierek.Desigur, procesul de întărire continuă a prieteniei româno-polone își are o solidă temelie materială în colaborarea economică dintre cele două state. Este bine cunoscut că țara noastră și-a făurit o economie puternică, aflată în continuu progres. intregul nostru popor muncind cu însuflețire pentru înfăptuirea hotărîrilor istorice ale Congresului al XI-lea al P.C.R. ; în România s-au creat și se dezvoltă ramuri din cele mai moderne ale industriei, iși găsesc o largă aplicare cuceririle re- 

România și Polonia, în folosul și spre binele ambelor popoare, al cauzei păcii și socialismului în lume.După întrevedere, tovarășii Nicolae Ceaușescu și Edward Gierek, tovarășele Elena Ceaușescu și Stanislawa Gierek au părăsit Sinaia, îndreptin- du-se spre aeroportul Otopeni, unde a avut loc ceremonia plecării.Pe frontispiciul aerogării. împodobită sărbătorește, se aflau portretele tovarășilor Nicolae Ceaușescu și Edward Gierek, încadrate de drapelele de stat ale României și Poloniei.La aeroport erau prezenți tovarășii Manea Mănescu, Ștefan Voitec, Cornel Burtică. Janos Fazekas, Ion Ioni- ță, Ion Pățan, Dumitru Popescu, Gheorghe Rădulescu, Ilie Verdet.

privind specializarea și cooperarea in ramurile industriei construcției de njașini, chimiei și metalurgiei, precum și înțelegeri pe termen lung cu privire la schimbul de combustibili, materii prime și materiale pentru producție, cum ar fi cărbune cocsifi- cabil, cocs, produse petroliere, cupru, aluminiu și o serie de semifabricate. în această perioadă, schimburile comerciale s-au ridicat la 1,1 miliarde ruble, depășind cu 26 la sută prevederile acordului pe termen lung.în conformitate cu cele stabilite de către guvernele celor două țări. în anii 1976—1980 va continua dezvoltarea multilaterală a colaborării economice româno-polohe. Rezultatele colaborării in cincinalul trecut, precum și desfășurarea lucrărilor privind coordonarea planurilor economice naționale îp perioada 1976—1980 au creat condiții favorabile pentru dezvoltarea continuă, dinamică, a cooperării, specializării în producție și schimburilor comerciale. Acordul de lungă durată, semnat pe baza coordonării planurilor, prevede o creștere de 2,5 ori a schimburilor în perioada actualului cincinal, valoarea acestora urmind să atingă 2.8 miliarde ruble.La încheierea lucrărilor Comisiei mixte guvernamentale româno-po- lone de colaborare economică a fost stabilit un program larg de acțiuni de cooperare în multe domenii ale industriei, precum și alte forme de cooperare.Tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășul Edward Gierek au constatat că dezvoltarea cu succes a Republicii Socialiste România și a Republicii Populare Polone, creșterea rapidă a potențialului lor economic creează premise favorabile pentru lărgirea continuă a dimensiunilor și formelor de colaborare economică și teh- nico-științifică româno-polone, pentru extinderea schimburilor culturale, precum și a relațiilor pe tărim obștesc, ■ 'în timpul întilnirîi. secretarul ge-' neral al Partidului Comunist Român și primul secretar al Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Unit Polonez au făcut un schimb de vederi in legătură cu unele probleme fundamentale ale vieții internaționale. S-a arătat că unitatea și conlucrarea frățească a statelor socialiste. suverane și egale în drepturi, reprezintă un factor hotăritor al succesului in lupta lor pentru o dezvoltare mai rapidă economico- socială a fiecărei țări socialiste, pentru Securitate, colaborare internațională, pentru triumful cauzei păcii și socialismului.în timpul convorbirilor, conducătorii celor două partide au menționat rolul deosebit al politicii Uniunii Sovietice și a celorlalte țări socialiste în determinarea cursului nou spre destindere și colaborare pe baza principiilor coexistenței pașnice intre toate statele, indiferent de orin- duirea socială.A fost subliniată necesitatea aplicării depline și consecvente de către toate statele participante la confe

voluției tehnico-științifice. La rîndul ei. Polonia populară și-a dezvoltat intens toate ramurile economiei, ocupind în prezent locul al zecelea în lume din punct de vedere al volumului producției industriale. în această etapă poporul polonez este cu toate forțele angajat în înfăptuirea amplului program de dezvoltare economico-socială, elaborat de Congresul al VII-lea al partidului.Toate acestea creează posibilități sporite pentru extinderea continuă a relațiilor economice și tehnico-științifice, în formele cele mai avansate, inclusiv cooperarea și specializarea în producție. Datele și cifrele menționate în comunicatul ce se publică în ziarul de azi — stabilirea la 2,8 miliarde de ruble a volumului schimburilor de bunuri la șfîrșitul actualului cincinal, ceea ce reprezintă o creștere de două ori și jumătate față de perioada precedentă de cinci ani — ilustrează tocmai ritmul susținut al dezvoltării relațiilor economice dintre țările noastre. Tovarășul Edward Gierek arăta în acest context : „Dumneavoastră aveți multe lucruri pentru a ne oferi. Și noi avem multe lucruri interesante care, după părerea mea, pot fi utile României. Sintem țări cu economii complementare. Această complementaritate trebuie mai bine folosită pentru accelerarea dezvoltării atit a României, cit și a Poloniei".Concomitent cu voința de a acționa pentru întărirea colaborării bilaterale, vizita a permis, totodată, reliefarea identității de vederi a partidelor și statelor noastre in problemele fundamentale ale vieții internaționale.în acest sens se înscrie reliefarea importantei pe care o prezintă unitatea și conlucrarea frățească a statelor socialiste, suverane și egale in drepturi, a rolului lor în determinarea cursului spre destindere și înfăptuirea principiilor coexistenței pașnice. Ca țări europene, care au fost atit de greu încercate în timpul celui de-al doilea război mondial, cînd cotropirea de către imperialismul german le amenința însăși ființa 

Ștefan Andrei. Ion Coman, Ion Dîn- că, Nicolae Giosan, Aurel Duma, cu soțiile, precum și membri ai C.C. al P.C.R., șefi și adjuncți de șefi de secție la C.C. al P.C.R.. membri ai conducerii Ministerului Afacerilor Externe, generali.O gârdă militară a prezentat onorul. S-au intonat Imnurile de stat ale Republicii Populare Polone și Republicii Socialiste România. In semn de salut au fost trase 21 de salve de artilerie.Tovarășii Nicolae Ceaușescu *1  Edward Gierek au trecut în revistă garda de onoare.La scara avionului, tovarășii Nicolae Ceaușescu și Edward Gierek s-au îmbrățișat cu căldură, luîndu-și un cordial rămas bun.

rință a prevederilor Actului final al Conferinței pentru securitate și cooperare in Europa de la Helsinki. Totodată, s-a evidențiat necesitatea de a se acționa pentru adîncirea și consolidarea destinderii in Europa, pentru întreprinderea de măsuri pe calea dezangajării militare și » dezarmării, pentru dezvoltarea relațiilor economice, tehnico-științifice, culturale și în alte domenii intre toate țările europene.Secretarul general al Partidului Comunist Român și primul secretar al Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Unit Polonez au subliniat importanța deosebită a Conferinței de la Berlin a partidelor comuniste și muncitorești din Europa pentru întărirea colaborării și solidarității dintre partidele participante, pentru intensificarea acțiunii forțelor revoluționare, muncitorești, democratice, progresiste, a maselor populare în lupta pentru pace, securitate, colaborare și progres social.în cursul convorbirilor a fost reafirmată solidaritatea cu lupta popoarelor împotriva imperialismului, colonialismului și neocolonialismu- lui, pentru dreptul de a-și hotărî singure soarta, împotriva politicii ds discriminare rasială și apartheid.în cursul convorbirilor s-a evidențiat necesitatea de a se acționa pentru lichidarea subdezvoltării, pentru așezarea relațiilor economice dintre state pe principii de egalitate și echitate, pentru dezvoltarea armonioasă a tuturor țărilor și îndeosebi a celor rămase în urmă, pentru o nouă ordine economică internațională.Convorbirile s-au desfășurat într-o atmosferă cordială, tovărășească. în spiritul înțelegerii depline și al identității de vederi în toate problemele fundamentale discutate.în timpul șederii în țara noastră, tovarășul Edward Gierek a vizitat întreprinderea „1 Mai" din Ploiești. Pretutindeni,, a foșt înconjurat cu deOsebltâ' daldufă, "cu sentimente de stitnă și" prietenie; dxpresie a relațiilor strînse de solidaritate și colaborare dintre partidele, țările și popoarele noastre.Tovarășii Nicolae Ceaușescu ți Edward Gierek și-au exprimat convingerea că noua întîlnire și convorbirile avute vor constitui un puternic impuls pentru dezvoltarea și întărirea relațiilor frățești dintre Partidul Comunist Român și Partidul Muncitoresc Unit Polonez, dintre Republica Socialistă România și Republica Populară Polonă, în interesul ambelor popoare, al construcției socialiste in cele două țări, al cauzei generale a păcii și socialismului în lume.în numele Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Unit Polonez. al Consiliului de Stat și al Consiliului de Miniștri ale Republicii Populare Polone, tovarășul Edward Gierek a transmis invitația ca o delegație de partid și de stat a Republicii Socialiste România, condusă de tovarășul Nicolae Ceaușescu. să efectueze o vizită oficială în Polonia. Invitația a fost acceptată cu plăcere.

națională, România și Polonia sînt vital interesate in înfăptuirea unei reale securități pe continentul nostru — aspirație căreia i-au dat glas conducătorii de partid și de stat din cele două țări prin sublinierea necesității de a se acționa permanent pentru traducerea integrală în viață a prevederilor Actului final al Conferinței de la Helsinki. La fel, convorbirile au reliefat aceeași deplină identitate de vederi, fie că subiectul l-au constituit Conferința de la Berlin a partidelor comuniste și muncitorești din Europa, întărirea colaborării forțelor revoluționare, muncitorești, democratice, a solidarității cu lupta popoarelor împotriva imperialismului, colonialismului și neo- colonialismului, pentru dreptul de a-și hotărî singure soarta, sau lichidarea subdezvoltării, așezarea relațiilor economice dintre state pe principii de egalitate și echitate, instaurarea unei noi ordini economice internaționale.Nu încape nici o îndoială că dialogul româno-polon la nivelul cel mai înalt deschide ample și noi orizonturi pentru extinderea și a- dincirea colaborării prietenești între partidele, țările și popoarele noastre. Ca o elocventă expresie a continuității acestui proces se înscrie invitația adresată de tovarășul Edward Gierek ca o delegație de partid și de stat a României, condusă de tovarășul Nicolae Ceaușescu, să efectueze o vizită oficială în Polonia.Comuniștii, întreaga opinie publică din țara noastră, care au urmărit cu cel mai viu interes desfășurarea în- tilnirii prietenești dintre tovarășii Nicolae Ceaușescu și Edward Gierek, salută cu deosebită satisfacție rezultatele rodnice ale acestei întilniri, cu convingerea că ele constituie o deosebit de valoroasă contribuție la amplificarea continuă a relațiilor de colaborare frățească dintre partidele, țările și popoarele noastre, în folosul reciproc al construcției socialiste în România și Polonia, al cauzei socialismului și păcii în lume.
Al. CAMPEANU
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„Mulți ani, 
cu fericire"

Doi tineri din satul Viștea, ju
dețul Cluj — Ștefan Kocsis și 
Ecaterina Nagy — au făcut 
nuntă mare, la care s-a bucurat 
tot satul. Mirii și nuntașii au 
fost plimbați cu cele peste 30 de 
autoturisme ale cooperatorilor din 
sat. Vizităm casa celor doi miri. 
O casă nou-nouță, cu etaj, din 
piatră și cărămidă. La etaj, două 
dintre camere și bucătăria sint 
mobilate modern, iar o cameră 
este amenajată in stil popular, 
după gustul meșterilor locali și 
pictată de mîinile măiestre ale 
femeilor din sat. Tinerii miri nu 
sint singurii din Viștea care — 
prin munca și hărnicia lor și a 
părinților — intră in casă nouă 
din prima zi a căsniciei lor. Zi 
in care nuntașii, odată cu cele 
de cuviință, le-au urat : „Mulți 
ani, cu fericire".
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CUM ACȚIONEAZĂ ORGANIZAȚIILE DE PARTID
9

Pentru atragerea femeilor la viata
economică si social-politică

Confuzia din 
telegramăSub acest titlu publicam nu de mult în rubrica noastră sesizarea unei cititoare din Bărăganul (Brăila) care ne anunța că intr-o telegramă, din pricina neglijenței unei funcționare de la poștă, în loc de cuvîntul „vine", apăruse „decedat", fapt care stirnise derută și Iată acum o nouă mostră glijență. Corespondentul pentru județul Mureș, Pogăceanu, ne istorisește nia lui Petru Andruș. mama acestuia a ieșit însănătoșită dintr-un spital din Tîrgu- Mureș, Andruș s-a dus imediat la poștă și a trimis vestea la trei dintre frații săi din Cimpia Turzii, scriind în telegramă negru pe alb : „Mama a venit aca
să din spital". A doua zi, mare mirare pe biata femeie, care a văzut cum îi calcă unul după altul, număr 1) și rudele doliu și cu lacrimi legrama ajunsese cu următorul 
decedat acasă din spital'

durere, de ne- nostru Cornel păța- Cînd

pragul casei, copiii (11 la îmbrăcate în în ochi. Te- la destinație text : „Mama a

fi

Fără 
supărare

— Ce zici 7 Mă lași o țiră 
pe mine să conduc mașina ?

— Ești bolundă 7 Cum să con
duci tu ditamai carjiionul ?

— Vai ! Și eu, proasta, care 
tredeam că...

Șoferul Gheorghe Sera (pe au
tocamionul 21-CS-2236) s-a uitat 
la fetișcana de lingă el, iar fe
tișcana (Maria Hațegan, de 20 
de ani, din satul Lupac, județul 
Caraș-Severin) l-a „mîngiiat" cu 
o privire atit de galeșă, incit i-a 
picurat miere in grai, și a grăit:

— Bine, o fac numai pintru 
tine. Dar a „făcut-o“ pentru a- 
mindoi. Surprinsă de miliție la 
volan fără permis de conducere, 
fetișcana s-â ales cu o amendă 
de „zile mari". Aceeași amendă a 
primit-o și șoferul, să nu-ncapă 
supărare.

I Falsul
| avocat /

I
IIIII

In desfășoară Comitetul de partid sectorului 2 al Capitalei, un loc important îl ocupă preocuparea pentru atragerea intr-o măsură tot mai mare a femeilor la activitatea politică și economico-socială. Acționînd in această direcție, organele și organizațiile noastre de partid pornesc de la sarcinile și obiectivele cuprinse în hotărîrea Plenarei C.C. al P.C.R. din 18—19 iunie 1973 cu privire la creșterea rolului femeii în viața economică, politică și socială a țării, de la indicația tovarășului Nicolae Ceaușescu de a se crea în toate colectivele cadrul corespunzător pentru ca femeile să poată lua parte activă la întreaga viață economică și social-politică, să fie promovate in toate domeniile de activitate, corespunzător capacității și aptitudinilor lor.Astfel, cu deosebire în perioada de la Congresul al XI-lea, la nivelul comitetului de sector, ca și al tuturor organizațiilor din întreprinderi. instituții de cercetare, școli, comerț, întreprinderi de servire etc. s-a trecut la completarea programelor de măsuri cu noi obiective politice, organizatorice, educative, sta- bilindu-se sarcini și termene precise, iar analizele periodice pe care le efectuăm arată că și în acest domeniu al muncii de partid se obțin rezultate îmbucurătoare. Așa. de pildă, o mare atenție a acordat și a- cordă comitetul nostru de sector valorificării capacităților profesionale ale femeilor. îndeosebi in ramurile industriale care cer mare finețe și precizie în muncă. Pornind de la faptul că pe teritoriul sectorului industria electronică reprezintă 85 la sută din totalul activității economice, s-a desfășurat o intensă activitate de popularizare a noilor profesii, de recrutare și pregătire a femeilor, ajun- gîndu-se ca astăzi aproape 46 la dintre muncitori și specialiști reprezinte femeile. Numai în 1974—1975 au fost calificați

ansamblul activității pe care o al

sută să-i anul prin cursuri de scurtă durată, postliceale și de maiștri. 7100 muncitori, dintre care peste 3 500 tinere. In măsură egală au existat preocupări pentru pregătirea personalului care lucrează

la centrele de calcul ale C.I.E.T.C., .C.I.L.-Pipera, I.C.P.I.L.. I.S.P.E., secția „memorii" a întreprinderii de calculatoare electronice etc., unde femeile dovedesc certe aptitudini.îndeplinind indicațiile conducerii partidului, s-au iuat măsuri și pentru antrenarea femeilor in activități de conducere în organele de partid și de stat. Astăzi, de pildă, numărul tovarășelor noastre care ocupă funcții de conducere este cu 20 la sută mai mare decît în 1973, în organele colective de control numărul lor a crescut cu 27 la sută, în consiliile de

derl din sistemul industriei ușoare, unele instituții de învățămint și cultură etc., unde — deși ponderea principală o reprezintă femeile — multe funcții de conducere sint încă o- cupate de bărbați — in general de cadre care, și prin calificare și prin capacitatea de muncă, pot fi deosebit de utile în alte sectoare.Concret, de pildă, s-au luat măsuri pentru îmbunătățirea situației în unitățile de pe platforma industrială Pipera, unde numărul cadrelor de conducere din rîndul femeilor este încă sub nivelul , posibi-
Din experiența Comitetului de partid 

al sectorului 2 al Capitalei
control muncitoresc cu aproape 31 la sută, iar în comisiile pe domenii și probleme cu aproape 40 la sută. Rezultate bune s-au obținut și in ceea ce privește asigurarea participării femeilor la conducerea activității politico-educative. Procentul femeilor cuprinse în rezerva de cadre reprezintă în sectorul nostru 35 la sută, iar din totalul primirilor de noi membri în rîndul partidului 40 la sută îl reprezintă, de asemenea, femeile. Mai mult de o treime din- numărul tovarășilor care au absolvit cursuri sau școli de partid îl reprezintă femeile, multe dintre ele fiind promovate în aparatul comitetului de partid sau al instituțiilor de stat, al organizațiilor de masă și obștești.Raportînd succesele obținute de organizațiile de partid in activitatea de atragere a femeilor la viața e- conomico-socială. la posibilitățile e- xistente în unitățile economice ale sectorului. în celelalte instituții, considerăm că rezultatele puteau fi totuși mult mai bune. Pornind de la această apreciere, biroul comitetului de partid al sectorului a combătut reticențele care se mai manifestă din partea unor cadre de conducere în legătură cu promovarea femeilor. Avem îndeosebi în vedere cooperația meșteșugărească, unele intreprin-4 

lităților și al cerințelor. Asemenea observații s-au făcut cu privire la antrenarea femeilor in munca de conducere. în domeniul învătămîntu- lui liceal. In egală măsură, comitetul sectorului nostru a stabilit că pentru o mai bună activitate de promovare a femeilor este absolut necesar să se ia măsuri corespunzătoare de îmbunătățire a includerii lor în rezerva de cadre, alcătuită pentru absolut toate domeniile de muncă. Astfel, astăzi, din cele trei propuneri pentru o funcție, cel puțin una este reprezentată printr-o femeie, iar la întreprinderile cu specific feminin n-a fost aprobat, decît cu mici excepții, să se mai propună bărbați pentru posturile de conducere.Militînd pentru a asigura o prezentă activă a femeilor în viata e- conomică și social-politică, biroul comitetului de partid are în permanentă în vedere și modul în care se acționează pentru educarea lor, pentru formarea unei înalte responsabilități profesionale, civice, a unei bune pregătiri politico-ideolo- gice. Cu regularitate este analizată activitatea comitetului de sectorului pentru o mai trenare la îndeplinirea trasate de Congresul al P.C.R. Activistele de partid, femeile
femei al bună an- sarcinilor XI-lea al

care dețin funcții de răspundere sint invitate sistematic la instruiri sau la întîlnirile biroului cu activul, la acțiunile de control efectuate de comitetul de partid al sectorului. Majoritatea comitetelor și comisiilor de femei stabilesc ca obiectiv al activității lor sprijinirea unităților e- conomice în dezvoltarea producției, precum și in desfășurarea vieții so- cial-culturale. La cluburile întreprinderilor C.I.L.-Pipera, „Electronica", I.C.P.I.L., „Suveica", întreprinderea de calculatoare electronice, comisiile de femei au organizat expuneri, dezbateri, simpozioane asupra unor probleme de bază privind atitudinea față de muncă, întărirea disciplinei, însemnătatea ridicării calificării, educația patriotică și cetățenească a femeilor. La indicația biroului comitetului de partid, comitetul de. femei a organizat vizite și schimburi de experiență in vederea cunoașterii și aplicării în viață a unor inițiative apărute în cadrul colectivelor de muncă din întreprinderi, unde majoritatea angajaților o reprezintă femeile — inițiative dintre care menționăm : „Eu produc, eu controlez, eu răspund", „Cincinalul revoluției tehnico-științifice. cincinalul npstru". „Tehnică modernă — responsabilitate înaintată". O atenție deosebită a manifestat comitetul de partid al sectorului pentru lărgirea colaborării comitetului de femei al sectorului cu comitetul U.T.C. și consiliul sindicatelor.Experiența noastră confirmă, astfel. că dacă se acționează metodic, organizat. pe baza unui program care să reflecte situațiile concrete și să tină seama de necesitățile reale ale fiecărui colectiv de muncă, atragerea intr-o măsură tot mai mare a femeilor la activitatea politică, economică și socială devine o condiție dintre cele mai importante pentru buna îndeplinire a întregului complex de preocupări care stă permanent în fata organelor și organizațiilor noastre de partid.
Ion COCIUBA
secretar al Comitetului de partid 
al sectorului 2, București

Peregrinării 
au luat sfîrșitA trecut aproape un an de cînd locatarii bloșulpi nr. 68, proprietate personală, din șoseaua Pantelimon nr. 233, bat drumurile pe la constructor și alți factori ai municipiului București pentru a determina înlăturarea ficiențe mentele cuiesc.scrisoarea adresată redacției noastre : „Ți- nind seama de totala neglijență cu care a fost construit acest imobil, cît și de fap- repeta- solicitări

gravelor de- la aparta- în care lo- Redăm din

fii*.. Ș

răspundere au obligația să informeze Comitetul executiv al C.P.M.B. de executarea lucrărilor în termenul stabilit, iar o- ficiul- de control primarului general să urmărească îndeplini-' rea acestor sarcini.Din răspunsul consiliului popular deducem deci că peregrinările locatarilor au luat sfîrșit. Nu reiese insă ce măsuri s-au luat împotriva celor ce se fac vinovați de toate neajunsurile.

al

Cazul se cere 
reanalizat

Concursul național 
de poezie „Nicolae Labiș”stat, precum și redacției „Scinteii", prin care se reclamă reciproc au fost cercetate de mai multe colective la nivel de județ, formate din activiști de partid și de stat. Din cercetările făcute •

Din noul peisaj al Reșițel Foto : S. Cristian
Un obiectiv permanent 

al învățămintului superior: 

EFICIENȚA EDUCA TIVĂ

A INTEGRĂRII
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Călin Filip (37 de ani, elegant îmbrăcat și vorbăreț, nevoie mare) e de prin părțile Sibiului, dar se pripășise prin Timișoara. pentru a i se pierde urma. Suferise cîteva condamnări pentru furt in dauna avutului obștesc, înșelăciune, uzurpare de calități. Adică zicea că e ceea ce, de fapt, nu era. Odată ajuns la Timișoara, a început să frecventeze sălile tribunalului, dind sfoară printre cei aflați în diferite procese precum că el e avocat — și încă un avocat cu relații sus-puse. Prima victimă a fost o timișoreancă, de la care a încasat vreo două mii cinci sute de lei, promiț5ndu-i că o să „a- ranjeze" el să-l condamne pe individul care se „jucase" cu inima ei. De la I. M. din comuna Igriș a luat 1 800 de lei pentru a-i face un memoriu formidabil, cu care o să ciștige sigur un proces... Pînă la urmă, falsul a- vocat a ajuns în boxa acuzaților. Acum știe ce-1 așteaptă. Doar e... avocat, nu ?
Lupu 
din Urlați

Gheorghe Lupu din orașul 
Urlați, județul Prahova, s-a pur
tat aidoma lupului din pădure. 
Cu cine 7 Cu propriii săi copii și cu soția. Soție care muncea 
de se spetea, citu-i ziulica de 
mare, in timp ce Lupu sta aca
să și hiberna. Ba, după ce că 
nu muncea, mai căuta și nod in 
papură, provocind certuri și 
scandaluri, așa cum s-o intim- 
plat și intr-una din nopțile tre
cute, cind și-a alungat din casă 
soția și copiii. Vecinii au ripos
tat imediat, dar Lupu a început 
să le adreseze injurii și să sară 
la bătaie. Întrunită după proce
dura de urgență, instanța de ju
decată a găsit de cuviință să-l 
trimită pe Lupu pentru șase 
luni intru îmblinzire și căință. 
Să'sperăm că Lupu își va schim
ba năravul.

tul că la tele noastre I.C.M. 5 n-a luat măsuri de remediere, vă rugăm să ne sprijiniți în luarea măsurilor corespunzătoare. Organele în drept au fost dezinformate de constructor, care a raportat că efectuarea construcției s-a terminat în luna noiembrie 1975, deci cu circa 4 luni înainte de termen".Din răspunsul Consiliului popular al municipiului București rezultă că sesizarea se confirmă, întrucît — așa cum se arată — blocul a fost dat în folosință, din necesitate (?), cu lucrări incă neterminate la părțile comune, cît și cu u- nele defecțiuni apărute din cauza unor lucrări necorespunzătoare efectuate de constructor. In consecință s-a hotărit să se remedieze defecțiunile semnalate de locatari în termen de 30 de zile (sbl. ns.). Constructorul, I.1. M. I., I.C.V.L. vor acorda prioritate părților funcționale ale blocului, urmînd ca alte defecțiuni (se recunoaște cîtă neglijență a fost acestui imobil — n.n.) să fie _____termenul de al blocului.In încheiere se ara- factorii
la construcțiaremediate îngaranție

Răspunsul Comitetului județean Hunedoara al P.C.R. la două sesizări trimise redacției noastre de către Neică Gherman din satul Băiești, comuna Pui, impune, din capul locului, două întrebări : mai întîi, cum de a fost posibilă menținerea unei situații anacronice, în- călcîndu-se principii elementare ale vieții de partid ? Apoi, cum de au ales și menținut membrii de partid din organizația de bază a cooperativei agricole de producție din satul sus-amintit în funcția de secretar al organizației un element care are și a avut grave carențe de comportament, trăsături ce sînt străine membrilor partidului nostru ? Am pus aceste întrebări ca subiect de meditație, deoarece răspunsul nu clarifică nici pe departe problemele la care ne referim. Dar să lăsăm să vorbească faptele, relatate în răspuns.„Scrisorile și sesizările adresate de Neică Gherman (după cum afirmă în scrisoare, și el, membru de partid — n.n.) și de Nandra Petru (secretarul organizației de bază a C.A.P. Băiești — n.n.) organelor locale, județene și centrale de partid și

zultă următoarele : A- tit Neică Gherman cît și Nandra Petru au fost condamnați pentru furt din avutul obștesc și fals în acte publice ; ambii urmăresc și în prezent să agonisească unele bunuri din avutul obștesc, pe căi necinstite. Scrisorile adresate de ei organelor mai sus amintite au un caracter tendențios, provenind din ură personală", în continuarea răspunsului sînt relatate faptele, unul mai grav decît altul, comise în decursul anilor, de către cei doi, in special de N. P., care au la activul lor atitea antecedente, și împotriva cărora, inexplicabil, nu s-au luat măsuri în spiritul normelor noastre de partid, deși situația „s-a cercetat de mai multe colective la nivel de județ".Ca urmare a cercetărilor făcute recent, se precizează în încheierea răspunsului, au fost luate următoarele măsuri : Secretariatul Comitetului județean de partid a aprobat cercetarea lui Nandra Petre de către organele de stat ; a fost pus în discuția organizației de bază a C.A.P. Băiești și a fost eliberat din funcția de secretar al a- cesteia. N. P. a fost o- bligat să plătească cooperativei agricole contravaloarea pășunii și furajării oilor personale pe perioada respectivă etc., etc.Nădăjduim că abaterile săvirșite de cei în cauză vor fi reana- lizate neîntîrziat organizația de din care fac spre a se lua măsurile ce se impun.

Purtînd numele autorului „Luptei cu inerția", concursul de poezie „Nicolae Labiș" a devenit, la a opta ediție, o prestigioasă manifestare aparținînd poeților tineri din întreaga țară. Recenta ediție, desfășurată la Suceava și în alte localități, s-a caracterizat prin fructuoasele întîlniri aliț, publicului .cu scriitorii invitați și cu ciștifcătbri al premiilor competiției, precum și prin larga participare la concurs : aproape 300 de tineri creatori din toate județele țării și din municipiul București. De subliniat nota fundamentală a creației supuse juriului : vibrația lirică de cald patriotism, emoția sinceră în fața unor pagini memorabile din istoria poporului nostru, strădania transmiterii sentimentului de apartenență la un prezent ale cărui fapte se măsoară de pe acum cu criteriile viitorului.Cele 17 ’■ " -----mai bune meritorii, lucrări !) plăcută.Premiul confruntării Roman Istrati, din Suceava, autor al unui ciclu unitar în care cuvîntul se vrea „Sabie puternică de piatră / Și bucium ridicat pentru cinstirea luminilor ce ard pe românească vatră". Poetul cultivă jversul limpede, cantabil, în care încrustează metafore originale.Mihai Leoveanu, din Iași, student și el, a obținut premiul Uniunii scriitorilor pentru cîteva frumoase poeme, dovedind o remarcabilă forță evocatoare. Alte premii mai impor

premii au răsplătit cele lucrări dintre foarte multe Dilema juriului (1 500 de a fost și de această dată„Nicolae Labiș" — trofeul a revenit studentului

tante au fost acordate Leliei Mun- teanu, muncitoare, lui Gabriel Stănescu, student, amîndoi din București, Lianei Marcu, studentă din Craiova, Elenei Ștefol, studentă din Fălticeni, lui Dan Mihăilescu, translator din București, lui Ion- _Evu. muncitor din Hunedoara, șl lui Crisr tian Dică, elev din Ulmeni-Teleor- man.întilnim la aceștia, precum și la mulți dintre ceilalți concurenți, o matură gîndire asupra lumii, o forță deloc neglijabilă a orației sincere și dăruite pentru patrie, pentru partid, pentru om și munca sa înveșmîntată în strai de fiecare zi, alături de un ton marcat de strădania de a fi original și de apetitul unor intense lecturi. Tineri fiind, poeții concursului „Labiș" aduc cu ei ceva din robustețea acestei virste. Nu este mai puțin adevărat că pe adresa organizatorilor concursului au sosit și unele creații minore, ale căror principale neajunsuri sint mimetismul, evaziunea spre fapte de viață insignifiante, obscurizarea căutată a imaginilor ; acestea insă fără a putea umbri calitatea generală a' producțiilor trimise. Avînd în vedere importanța unei asemenea manifestări, eficiența sa, edițiile viitoare se cer mai mult sprijinite de către presa de specialitate, de către radio și televiziune, organizatorilor locali revenindu-le misiunea de a valorifica mai bine creația literară a acestor tineri și talentați poeți din întreaga țară, al căror număr crește de la an la an.

Pînă nu de mult, în planurile activității de integrare a învățămintului superior cu producția și cercetarea, educația politică, moral-cetățenească a studenților era uneori concepută ca un aspect corelativ — util, necesar, cu un conținut din ce în ce mal structurat, dar văzut totuși ca „anexat" procesului propriu-zis de formare a specialistului, proces cel mai adesea din unghiul profesionalități. Contribuia, desigur, la generarea acestei optici și racterul adeseori difuz, fără obiective concrete și fără finalitate practică al „activităților politico-educative" din facultăți, desfășurate nu o dată cu o participare sporadică a cadrelor didactice și. in orice caz, fără a beneficia integral de sprijinul unui sistem unitar, pe deplin adecvat .imperativelor vieții universitare, însă, de cele mai multe ori, o atare stare de lucruri era consecința unei concepții unilaterale. Cel puțin, în învățămîntul superior agronomic se emitea uneori opinia ca formarea personalității morale a studenților și, în general, educarea lor cetățenească să rămînă mai ales sau chiar exclusiv în seama disciplinelor de științe sociale. Ideea că educarea studenților, realizată într-un orizont superior de idei prin toate disciplinele, și în cadrul tuturor activităților, cu atit mai mult a celor practice, ar fi putut intensifica procesul formării competenței viitorului specialist, așadar, i-ar fi putut spori viitorul lui aport social, era, de regulă, recunoscută, dar destul de sporadic valorificată în planul concret al muncii universitare. Drept primă consecință, colectivele de catedră, fie ele de științe sociale, de cultură tehnică sau de alt. profil, existau mai mult pentru ele insele și mai puțin pentru procesul instructiv-educativ în. ansamblul și în unitatea obiectivelor sale formative. Prevala nu o dată un complex de măsuri și de obiective limitative, în dauna unei strategii educative, capabilă să opereze distincții intr-o perspectivă mai largă ; evoluția tînărului era urmărită in mod izolat, pe direcția preocupărilor sale puțin ca complexă,

evaluat stricteica-

Marcel MUREȘEANU

cvasicoti diene și preapersonalitate dinamică, dar și omogenă, specifică și totuși unitară. De aici — cred — derivau și o seamă de lacune ale planurilor și programelor de integrare, insuficient legate între ele și uneori chiar inoperante sub raportul sintetizării aspectelor esențiale ale vieții în continuă mișcare și sporire a complexității ei. Și tot de aici slaba consistență a metodelor practice de cu te Și
activitate studenții, înclinați pe bună dreptate, să le catalogheze fragmentare.

educativă desfășurată adesea, și poa- să le evalueze ca fiind prea

Cuvîntarea tovarășului Nicolae Ceaușescu rostită la recenta Consfătuire a cadrelor din domeniul științelor sociale și învățămintului politic și, in genere, Programul ideologic al partidului pun cu prioritate în fața noastră, a tuturor educatorilor din școala superioară, sarcina depășirii amintitei stări de lucruri, existentă real sau numai ca simplă posibilitate de apariție. Este, aș putea spune, sarcina noastră fundamentală. Pentru că un lucru e clar : realizarea mult doritei sinteze a practicilor educative, capabile să inculce procesului de pregătire a viitorilor specialiști totalitatea valențelor formative cu specific universitar, este pe deplin posibilă numai în situația In care studenții Înșiși vor fi integrați in procesul propriei lor deveniri, al propriei lor educări. Procesul de învățămint în ansamblul lui va deveni nu doar mai unitar, mai omogen, ci va comporta o valoare formativă în flux continuu.Și nu puține sînt aspectele vieții care reclamă utilizarea unei asemenea strategii educative. In privința Învățămintului superior agronomic, ne rezumăm la a aminti faptul că astăzi, mai mult decît oricînd, atributele educației politice, moral-cetă- țenești sint simțite ca inseparabile statutului viitorului inginer, a cărui capacitate depinde nemijlocit de orizontul său științific, de spiritul său novator și totodată de structura convingerilor, de fermitatea și intransigența lui, de atitudinea față de muncă și față de avutul obștesc, de simțul său de solidaritate etc. Comandamente sociale acute cum sint transpunerea in viață a legii sistematizării. aplicarea politicii ecologice a partidului nostru, întronarea in agricultură a unei discipline individual» și colective similare celei din industrie etc. solicită intervenția nelipsită a specialistului dublat de omul politic de larg orizont și eficacitate. Tocmai de aceea educația politică, moral-cetățenească nu pot lipsi in nici un fel din existența sub raport social a viitorului agronom. Statutul său cotidian o cere, evoluția lui o demonstrează, succesele lui o confirmă. Așadar, de amplitudinea și unitatea armonioasă a personalității sale, a cărei deplină cristalizare coincide, dar și se decide în perioada studiilor sale universitare, depind eficiența și valoarea integrării lui sociale, iar desfășurarea și reușita acestui întreg proces depind de modul în care noi, cadrele didactice de orice profil din școala superioară, vom ști să depășim „compartimentele limitative", acționînd ca un front unic, omogen, însuflețit de vocația educatorului comunist.
Prof. unlv. dr. Ion BERCEANU
institutul agronomic „N. Bâlcescu"

de partid parte, toate
Neculai ROȘCA

Rubricâ realizata de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților 
„Scinteii"

Ar *-ar . rea stagiunii teatrale să aibă racter sărbătoresc, vit exigențelor educative care stau în fața instituțiilor noastre teatrale, experienței dobîn- dite de aceste instituții în ultimii ani, momentul deschiderii stagiunii se cuvine să fie amplificat dincolo de premiera propriu- zisă, îmbogățit cu manifestări de educație teatrală, de perfecționare a relațiilor cu spectatorii, de popularizare a „programului" sub semnul căruia un teatru sau altui își propune să-și desfășoare stagiunea, de conturare a locului specific pe care-și propune teatrul respectiv să-1 ocupe în frontul mișcării teatrale a țării.Din acest punct de vedere, recenta ridicare de cortină de la teatrul ,,Mihai Eminescu" din Botoșani poate fi socotită — în concepție și, în bună parte, în realizare — exemplară. Mai intîi, prin faptul că afișul inaugural a invitat publicul la nu mai puțin de patru premiere absolute, toate — din dramaturgia originală. Apoi, prin aceea că forurile politico- educative județene și direcția teatrului — intr-o fructuoasă colaborare cu A.T-M. — au îmbogății evenimentul. Se detașează, in acest sens, reușitul colocviu pe tema teatrului istoric (temă justificată de caracterul uneia dintre premiere), la care au participat — cu interesante comunicări sau cu pasionante intervenții, „în replică" — oameni de specialitate din Capitală, din Botoșani și din alte județe : istorici și istorici ai teatrului, actori și regizori, activiști culturali, teatrologi și critici, cadre didac-

fi prea puțin dacă pretinde ca deschide-doar tradiționalul ca- Potri- politico- astăzi
de Ia institutulalături de de Șitice specialitate, studenți la teatrologie, este, de asemenea, de semnalat modul expresiv în care teatrul a marcat — prin distribuiri adecvate, dar și prin frumoase prezentări în caietul de sală — debutul în carieră a trei tineri absolvenți repartizați recent la Botoșani (tineri dotați, ale căror nume le consemnăm aici emoție și cu speranța vor fi înconjurați cu a- ceeași dragoste și de acum înainte, că, la rîndul lor,

cu că

de a nu fi in-de o parte, țeles poporul și a nu-i fi cerut sprijinul, pe de alta. Un conflict lapidar și generos în idei, în momente de tensiune dramatică o- riginală (chiar dacă, de pildă, scena apariției boierilor uciși amintește de ,.Macbeth"), căruia realizatorii reprezentației (regia : C. Dinischiotu; în rolul titular : Constantin Co- drescu; decoruri: C. Russu; costume : Maria Bortnov- schi) i-au găsit „tonul" și dimensiunile spectaculare adecvate — ei creînd ast-

pletirii modulul pieselor (texte romantice, de sentimente și de acțiuni extreme, de monolog patetic și de incantație lirică) cu modul timpului istoric și momentului concret cînd au loc premierele. A rezultat o tulburătoare repre- zentație-omagiu, datorată în primul rind pasionatului cercetător și valorifica- tor al partiturii eminesciene, care este regizorul Ion Olteanu. Intr-un cadru de cuceritoare simplitate (scena goală, ca pentru repetiție, dezvăluită de fan-
început de stagiune la Botoșani
vor face cinste teatrului în care debutează : Cristina Radu, Sorin Ștefănescu- Medeleni, Gheorghe Popa).Dar, desigur, substanța evenimentului a constat, în primul rînd, în calitatea pieselor (trei dintre ele), in modul în care au fost materializate scenic. Astfel, cu drama „Alexandru Lă- pușneanu", de Virgil Stoe- nescu, teatrul a contribuit meritoriu la îmbogățirea repertoriului general, pro- punind un text și un spectacol de reconsiderare a unei proeminente și controversate figuri a istoriei noastre. Autorul s-a desprins de viziunea tradițională, crud-patologică, asupra nedreptățitului domnitor moldav — viziune consacrată de celebra nuvelă a lui Negruzzi și de alte dramatizări — potrivit adevărului tiv argumentat de istorici (C. C. Giurescu), un Lăpușneanu mistuit de drama de a nu fi fost înțeles și ajutat de boieri, pe

optind, obiec-pentru

pentru ca să sporească, în strălucire, două premiere și „Histrion", EMINESCU — deschiderii sta-
fel premise spectacolul pe parcurs, Prin alte— „Emmi" de MIHAI evenimentulgiunii botoșănene a devenit eveniment de istorie culturală. Un dar de preț făcut publicului și listei de repertoriu jucat, un punct de referință pentru acțiunea de valorificare a dramaturgiei clasice autohtone și, deopotrivă, pentru eminescologie.Prin aceasta, teatrul care poartă numele Luceafărului poeziei românești — și care a dăruit pînă acum repertoriului general cinci texte dramatice eminesciene — își onorează încă o dată frontispiciul gravat cu inițiale care sint, pentru spiritualitatea românească, ale supremei răspunderi. în acest spirit au fost realizate și spectacolele : cu pasiune și evlavie față de fiecare silabă eminesciană, cu știință a îm-

tezia poetică a Iul Constantin Piliuță) și într-o desăvirșită măiestrie a lucrului cu actori din generații diverse (tînăra Cristina Radu — In Emmi, experimentatul Cazimir Tănase — în Histrion), regizorul a construit, două memorabile poeme nice, demonstrind dată ce neprețuite cuprinde turgiei te". In prezența role prime' pisodice a îmbogățit semnificația omagială a momentului — ca și colaborarea cu vestita formație corală a elevilor Liceului pedagogic din Botoșani, prezentă tot timpul în scenă.Desigur, întreaga manifestare, astfel concepută, a avut darul să ofere o sugestie asupra nivelului vieții spirituale a județului, precum și trecerea în revistă a forțelor teatrului. Au ieșit astfel In evidență capacitatea forurilor

locale și a conducerii instituției de a gindi și de a organiza eficiente acțiuni cultural-educative de amploare ; s-a vădit o matură concepție regizorală și scenografică ; judiciozitate în alegerea colaboratorilor ; unii actori și-au dat măsura unor calități recunoscute (C. Codrescu) sau au oferit (Cristina Radu — frumos debut). Dar, lași timp, s-au constata și unele ale trupei — dicție neglijentă, gestică dezordonată, deficiențe la capitolul „ascultării partenerului", la acela al gradației tensiunii emoționale — ceea ce, de asemenea, vădește eficiența manifestării, înlăturarea acestor carerițe constituindu-se în limpede obiectiv de lucru, pentru stagiunea care începe, in privința meșteșugului, a perfecționării profesionale.

revelații într-un în ace- putut carențe

Petre DRAGU

> sce- incă o valori drama- „uita-tezaurul autohtone această atmosferă, unor actori „de în partituri e-

P.S. Despre cea de-a 
patra premieră — „Unde ești, mamă? (N-au înghețat rinduneiele)" de Ion 
Bădărău — nu vorbim, 
preferind să credem că 
nici nu ne-a fost dat să ve
dem, intr-o ambiantă atit 
de izbutită, o piesă și un 
spectacol al căror sche
matism și a căror lipsă de 
har, exersate asupra unor 
idei de actualitate, fri
zează imposibilul. De 
altfel, după cum ne-au 
informat activiști ai Di
recției teatrelor, o aseme
nea lucrare nici nu exis
tă in repertoriul general. 
Rămine de meditat 
doar asupra întrebării : 
Oare forurile politico-edu
cative ale județului și di
recția teatrului să nu fi 
cunoscut acest amănunt 7

P. D,
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Vizita primului ministru al Guvernului 
Republicii Democratice Sao Tome și Principe, 

Miguel Anjos Trovoada

Cronica zilei

La Invitația primului ministru al Guvernului Republicii Socialiste România, tovarășul Manea Mănescu, luni dimineața a sosit In Capitală tovarășul Miguel Anjos Trovoada, primul ministru al Guvernului Republicii Democratice Sao Tomâ și Principe, care, împreună cu soția, face o vizită în tara noastră.Oaspetele este însoțit de tovarășii Alda Graca do Espirito Santo, ministrul informațiilor. Teutonio de Alva Terres, directorul planificării și al dezvoltării, de alte persoane oficiale.Pe aeroportul Otopeni, împodobit cu drapelele de stat ale celor două țări, Miguel Anjos Trovoada a fost
De Ia Ministerul Educației și Invățămîntului vremeaMinisterul Educației și Invățămîn- tului anunță că tinerii care efectuează serviciul militar și care vor fi trecuți în rezervă la sfirșitul lunii noiembrie a.c. vor putea fi reînscriși la liceul și profilul la care au promovat ultimul an de studii — învă- țămint seral sau fără frecvență — sau înscriși în anul I sau III de liceu — învățămîntul seral sau fără frecvență, cu respectarea condițiilor regulamentare, la liceele la care mai sînt locuri, pînă la data de 15 decembrie 1976.
iași Noi unități înIțețeaua comercială ieșeană cuprinde aproape 2 000 de unități, care însumează o suprafață utilă de peste 170 000 metri pă- trați. Dezvoltarea comerțului ieșean s-a făcut în ultimul timp prin înființarea de unități cu autoservire, îndeosebi în sectorul alimentar. „Unic" din Piața Unirii, „Super" din cartierul Copou, „Mercur" din noul cartier Alexandru cel Bun, „Stejar" din cartierul Tătărași sînt doar cîteva din noile magazine cu autoservire.Un accent deosebit a fost pus pe îmbunătățirea comerțului stradal. îp acest scop, I.C.S. „Produse industriale" a scos în fața magazinelor peste 40 de to- nete cu mărfuri abundente, iar I.C.S. „Alimentara" și I.C.S. „Alimentația publică" au distribuit produse zaharoase și de patiserie, preparate carne, înghețată răcoritoare prin de 260 standuri din și băuturi mai mult stradale. Dealtfel, îmbunătățirea alimentației publice în orașul Iași este o acțiune care are Ia bază un program mai larg. Astfel, de Ia începutul anului, rețeaua comer-

salutat de primul ministru al Guvernului Republicii Socialiste România, Manea Mănescu, împreună cu soția, de Nicolae Ionescu. ministru secretar de stat la Ministerul Comerțului Exterior și Cooperării Economice Internaționale. Cornel Pacoste, adjunct al ministrului afacerilor externe, alte persoane oficiale.Vizita primului ministru a! Republicii Democratice Sao Tome șl Principe în țara noastră se înscrie pe linia hotărîrilor convenite cu prilejul întîlnirii de la București, din decembrie 1975. dintre tovarășii Nicolae Ceaușescu. președintele Republicii Socialiste România, și Manuel Pinto da Costa, președintele Republi

Tinerii aflați tn această situație vor prezenta liceelor respective o adeverință eliberată de Centrul militar județean (municipal) din care să reiasă cînd au fost trecuți In rezervă.Vor fi create condiții pentru ca tinerii de la învățămîntul seral să recupereze materia trimestrului I și să li se încheie mediile de pe trimestrul I în decursul trimestrului al II-lea.
rețeaua comercialăcială s-a mărit cu încă 25 unități în suprafață de 4 510 metri pătrați Pe lîngă unitățile noi, și unele mai vechi, cum este complexul „Moldova" din Iași, au fost modernizate. Unități noi de mare atracție ale alimentației publice ieșene sint și grădina, și terasa „lașul" de pe strada Lâ- pușneanu, cofetăria „Trandafirul" de la Podu Roș și altele. I.C.S. „Alimentația publică" a venit in ajutorul cetățenilor și in timpul cit se află la muncă, în- ființînd în întreprinderi încă 6 bufete de incintă, ridicînd astfel numărul acestora la aproape 100.In momentul de față sînt in construcție noi unități, dintre care urmează să fie date în folosință pînă la sfîrșitul anului o' unitate de cofetărie-piăcintă- rie-creme în cartierul Alexandru cel Bun. o alta tip „Gospodina" și un centru de răcoritoare cu un bar de zi în cartierul Mircea cel Bătrîn și altele. în paralel, direcția comercială este preocupată de modernizarea in vadurile comerciale ale orașului. (Manole Corcaci, corespondentul „Scînteii"). 

cii Democratice Sao Tomă și Principe, fiind o expresie a evoluției pozitive a relațiilor de prietenie și solidaritate dintre popoarele român și sao- tomez, dintre Partidul Comunist Român și Mișcarea de Eliberare din Sao Tome și Principe (MLSTP). Ea reprezintă totodată o manifestare concretă a dorinței ambelor guverne de a acționa în direcția dezvoltării relațiilor bilaterale și cu deosebire a celor economice, de cooperare in producție, în interesul comun al ambelor țări și popoare, al cauzei păcii și al luptei generale împotriva imperialismului, colonialismului, pentru edificarea unei lumi mai drepte și mai bune.

Ieri In țară : Vremea a fost frumoasă 
și călduroasă în Maramureș, Crișana, 
Banat, Transilvania, Oltenia șl nord- 
vestul Munteniei, unde numai izolat, în 
cursul dimineții, s-a produs ceață. Tn 
sudul și estul Munteniei, în Moldova și 
Dobrogea, cerul a fost mai mult acope
rit, iar în prima parte a zilei, pe a- 
locuri, ceaț.a a persistat. în podișul cen
tral moldovenesc și în zona Buzău a 
burnițat. După-amiază, în Muntenia și 
cea mai mare parte a Moldovei, cerul 
a devenit mai mult senin, rămînînd a- 
coperit numai în Dobrogea. Vîntul a 
suflat în general slab. Temperatura la 
ora 14 era cuprinsă între 13 grade la 
Avrămeni și 25 de grade la Gurahonț, 
Caransebeș, Oravița și Moldova Veche. 
In București : Vremea a fost închisă 
în cursul dimineții, cînd ceața a persis
tat. După-amiaza cerul s-a înseninat. 
Vîntul a suflat slab. Temperatura maxi
mă a fost de 23 de grade.

Timpul probabil pentru zilele de 13, 
14 și 15 octombrie. în țară : Vreme în 
general închisă mai ales la începutul 
intervalului, cu cețuri frecvente, îndeo
sebi dimineața și seara. Vînt slab pînă 
la potrivit. Temperatura va scădea ușor 
în a doua parte a intervalului, mai cu 
seamă în jumătatea de nord-est a țării. 
Minimele vor fi cuprinse între 4 și 14 
grade, izolat mai coborîte în depresiu
nile din estul Transilvaniei, iar maxi
mele între 15 și 23 de grade, mai ridi
cate în sud-vest. In București : Vreme 
în general închisă, cu ceață frecventă, 
mai ales la începutul intervalului. Vînt 
slab, pînă la potrivit. Temperatura u- 
șor variabilă.

PRONOEXPRESCÎȘTIGURILE TRAGERII DIN 6 OCTOMBRIE 1976EXTRAGEREA I : Categoria 2 : 3,60 variante a 9 326 lei ; cat, 3 : 10,60 a 3 167 lei ; cat. 4 : 61.35 a 547 lei : cat. 5 : 106,85 a 314 lei ; cat. 6 : 3 628,40 a 40 lei.REPORT CATEGORIA 1 : 45 569 Iei.EXTRAGEREA A II-A : Categoria B : 11,70 variante a 2 964 lei ; cat. C : 27,45 a 1 263 lei : cat. D : 1 409,95 a 60 lei : cat. E : 131,20 a 200 lei ; cat. F : 2 338.40 a 40 lei.REPORT CATEGORIA A : 249 675 lei.

Cu prilejul Zilei Armatei 
populare polone. Luni seara- la Casa Centrală a Armatei a avut loc o adunare festivă consacrată a- niversării Zilei Armatei populare polone la care au participat generali, ofițeri, maiștri militari și subofițeri din garnizoana București.Au fost prezenți' Wladyslaw Woj- tasik, ambasadorul R.P. Polone in țara noastră, membri ai ambasadei.Adunarea a fost deschisă de generalul locotenent Pompiliu Ionescu care a rostit un cuvînt de salut. Despre însemnătatea evenimentului a vorbit colonelul Czeslaw Nowicki, a- tașatul militar aero și naval al R.P. Polone în România.Participanții la adunare au vizionat apoi o expoziție înfățișind aspecte din istoria militară a Poloniei și filme puse lă dispoziție de Ambasada R.P. Polone la București.

★Cu prilejul celei de-a 33-a aniversări a Zilei Armatei populare polone, generalul-colonel Ion Coman, ministrul apărării naționale al Republicii Socialiste România a transmis o telegramă de felicitare generalului de armată Wojciech Jaruzelski. ministrul apărării naționale al Republicii Populare Polone.*Atașatul militar aero și naval al R. P. Polone s-a întîlnit cu militari dintr-o unitate a armatei noastre și cu elevi și cadre didactice din Liceul militar „Dimitrie Cantemir".
• Ministrul educației, 

bunăstării sociale și culturii 
din India, Nurul Hasan’ care face o vizită în țara noastră, a avut luni o întrevedere cu Su- zana Gâdea. ministrul educației și invățămîntului. Au fost abordate cu acest prilej unele probleme ale dezvoltării colaborării dintre România și

A apărut „VIITORULRevista cuprinde articolele : „întărirea spiritului militant și a caracterului aplicativ in cercetarea socială" de Ion Drăgan ; „Promovarea fermă a politicii de industrializare socialistă de către P.C.R." de Gheor- ghe Oprea ; „Politica partidului în domeniul dezvoltării invățămîntului, educării și formării tinerei generații" de Paul Niculescu ; „Societatea socialistă multilateral dezvoltată, e- tapă superioară în construirea noii orîndulri" de Roman Moldovan ; „Progres și suveranitate" de Mihnea Gheorghiu ; „Independență și interdependență în lumea contemporană" de Marin Nedelea.
De laCasa de Economii și Consem- națiuni acordă posesorilor de o- bligațiuni CEC cu prilejul „Săp- tămînii economiei" noi și Importante avantaje. Astfel, la tragerea la sorți lunară din 30 octombrie a.c. se vor acorda 410 ciștiguri suplimentare cu valori individuale de 25 000 de lei, 10 000 de lei și altele între 5 000 

India în domeniul educației și In- vățămîntului.Oaspetele indian s-a întîlnit. de a- semenea, la Universitatea din București cu cadre didactice, precum și cu membri ai Asociației de prietenie româno-indiană și a asistat la un spectacol susținut de studenți.
★Luni dimineața a părăsit Capitala dr. Hendrik Jan Gerladus Waltmans, membru al Comitetului Executiv al Partidului Politic Radical din Olanda, vicepreședinte al comisiei pentru apărare din Camera a doua a Parlamentului olandez, care, la invitația Marii Adunări Naționale, a efectuat o vizită în țara noastră. în cursul zilelor de sîmbătă și duminică, parlamentarul olandez a fost oaspete al județului Sibiu, unde a avut întrevederi la consiliul popular al județului și a vizitat o serie de obiective social-culturale.
★Luni după-amiază, George Maco- vescu, ministrul afacerilor externe, a primit pe Antoine Kezza, ambasador extraordinar și plenipotențiar al Republicii Centrafricane, și pe Nahit Ozgur, ambasador extraordinar și plenipotențiar al Turciei, în legătură cu apropiata prezentare a scrisorilor de acreditare.
★Ansamblul de balet al Operei Române din București a plecat, luni seara, în R.P. Polonă unde întreprinde un turneu, pînă la 18 octombrie, în cadrul planului de colaborare culturală dintre România și această țară.Tn schimbul acestui turneu, între 1 și 8 noiembrie, va sosi in țara noastră Ansamblul de balet al Teatrului mare din Varșovia. Cele patru spectacole pe care le va prezenta vor permite publicului bucureștean să urmărească baletul „Coppelia" de Delibes și un triptic de balet compus din „Simfonia a III-a“ de Tadeusz Baird, „Stanislaw și Ana" de Miec- zislaw Karlowicz și „Nuntă la Ojco- wie", de Karol Kurpinski.

SOCIAL" nr. 3/1976La rubrica „Cercetarea sociologică și practica socială" sint inserate articolele : „Tipologia modalităților de exploatare a comunităților sătești" (II) de H. H. Stahl ; „Factori sociali ai zonării producției agricole" de Ilie Bădescu ; „Acțiunea culturală și cunoașterea științifică" de Enache Pândele. Numeroase articole sînt publicate Ia rubricile „Demografie", „Metodologia științelor sociale", „Gîn- direa socială și politică".Revista mai cuprinde, de asemenea, rubricile : „Comentarii", „Interviuri", „Viața științifică" șl „Recenzii și note de lectură".
C. E. Cși 800 de lei tn sumă totală de 545 000 de lei.Un alt avantaj de care beneficiază populația cu prilejul „Săp- tăminii economiei", îl constituie faptul că, în tot cursul lunii octombrie a.c., pînă în preziua tragerii la sorți, obligațiunile CEC se vînd la valoarea lor nominală.

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România BUCUREȘTIIn numele poporului și Guvernului Militar Provizoriu al Etiopiei socialiste, precum și a] meu personal, adresez mulțumiri Excelenței Voastre pentru mesajul de felicitări transmis cu ocazia celei de-a doua aniversări a revoluției noastre.Cu cea mai înaltă considerație.

General de brigadă TEFERI BANTE
Președintele

Consiliului Administrativ Militar Provizoriu 
și al Consiliului de Miniștri 

al Etiopiei socialiste

Noul orar al curselor aeriene TAROMIn sezonul de iarnă 1976—1977, TAROM va asigura curse aeriene zilnice spre toate aeroporturile interne în funcțiune. Noul orar al curselor aeriene TAROM, care va intra in vigoare la 1 noiembrie a.c., va râmine valabil pînă la 31 martie anul viitor. Este prevăzută și redeschiderea circulației pe aeroportul de la Craiova. Decolarea din București se va face la 6,45, aterizarea la ora 7,20. plecarea la ora 7,45 și aterizarea în Capitală la ora 8.20.Zilnic vor fi asigurate legături Intre București și orașele Constanța și Tulcea, în circuit, ceea ce va permite accesul mai lesnicios al turiștilor. Programul este următorul : decolarea din București ora 11,00, aterizarea la Constanța la ora 11,35, decolarea la ora 12.05. aterizarea la Tulcea Ia ora 12,35, decolarea la ora 13,05. aterizarea la București la ora 13,45. Această legătură va intra în vigoare la 16 noiembrie, pînă la acea dată pe aeroportul „Mihail Kogălniceanu" urmînd să se facă unele lucrări de întreținere.O altă noutate se referă la faptul că pentru Bacău și Iași sint prevăzute curse separate, cu plecarea de la București spre Bacău la orele 6,50 și 15,00 și spre Iași Ia orele 7,40 și 14,40.Orașul Cluj-Napoca este prevăzut cu cite trei curse aeriene zilnice de legătură cu Capitala, cu plecarea din București la orele 7,10, 12,00 și 15,40.
tv

PROGRAMUL I

10,00 Teleșcoală.
11,00 Film artistic : „Prinși sub apă”.
12 36 Bijuterii muzicale.
13,05 Față în față.
13.20 Telex.
13,23 închiderea programului.
16,00 Teleșcoală.
16.30 Curs de limbă engleză.
17.00 Telex.
17.05 Vetre folclorice.
17.35 Pentru sănătatea dv. • Colitele — 

regimul igleno-dietetic.
17,50 Lecții TV pentru lucrătorii din 

agricultură
18.20 Atenție la... neatenție.
18,45 Melodii.

In perioadele 1 noiembrie — 31 decembrie a.c. și 1—31 martie 1977, Sibiul va avea și el asigurate trei curse de legătură cu municipiul București, cu decolarea din Capitală la orele 7.50, 11,30 și 15.30. Duminical sint prevăzute legături aeriene între Capitală și orașele Cluj-Napoca, Timișoara, Arad, Oradea.De la data de 1 noiembrie a.c. intră în vigoare și noul orar al curselor aeriene externe TAROM, a căror frecvență se menține ridicată și în acest sezon. Astfel, sînt prevăzute curse aeriene ale companiei române de mai multe ori pe săptămînă pentru Berlin, Frankfurt, Zilrich, Viena, Budapesta, Moscova, Roma, Paris, Londra, Bruxelles, Amsterdam. Madrid, Varșovia, Praga, Atena, Sofia, Istanbul.Compania română va pune In circulație pe liniile externe, în cadrul noului orar, avioane TU-154, cu o capacitate de 150 de locuri, viteză de circa 1 000 km/h și plafon maxim de 12 000 metri, pentru unele curse spre Moscova, Paris, Frankfurt și Damasc. Spre Damasc va circula, de la 1 noiembrie, o cursă directă, dus- întors, joia, iar legătura pentru Amman, devine de asemenea directă, traseul prelungindu-se și pină la Kuweit. Avioanele TAROM asigură legături Intre capitala țării noastre și 29 de alte orașe ale unor țări din Europa, Asia, Africa și Americă.
18,05 Telecronică pentru pionieri.
19.20 1001 de seri.
19,30 Telejurnal.
20.00 Reflector.
20.20 Teatru liric TV : ,,Regele Istros". 

Premieră TV.
21,40 Publicitate.
21,50 Microvarletăț! cu... Stela Enache, 

Angela Ciochină, Florin Diaeones- 
cu, Silviu Stănculescu, grupul 
vocal-lnstrumental „Cromatic" șl 
tip grup de balerini de la Teatrul 
de operetă din București.

li,10 24 de ore.

PROGRAMUL II

M.00 Tezaur de cîntec românesc. Tineri 
compozitori pe podiumul de con
cert.

20.20 Ora științei ș! 'tehnicii.
21.00 Telex.
21,05 Reportaj bucureștean.
31,25 Virstele peliculei — magazin 

cultură cinematografică.

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

CAMPIONATE,Rezultatele meciurilor din etapa a VIII-a au favorizat echipele care conduc în clasamentul general : Dinamo și Sportul studențesc. De altfel, aceste echipe ne vor oferi la sfîrșitul săptăminii un meci derbi ai sezonului de toamnă. După expresia unui cronicar, Dinamo „mai mult s-a jucat decît a jucat" cu F.C. Argeș (scor : 4—1). Liderul întrecerii divizionare își înscrie în clasament nu numai puncte, ci și un golaveraj foarte bun. Dacă l-am socoti prin vechea metodă a împărțirii ar rezulta un golaveraj de 4 Ia 1, adică exact scorul partidei cu F. C. Argeș. Iar calculat normal, prin scădere. înseamnă + 21 de goluri — o e- ficacitate de atac sensibil superioară față de Steaua, Sportul studențesc sau Universitatea Craiova. O mențiune la acest golaveraj pentru Dudu Georgescu (16 din 28 !), numai că i-am dori să se arate tot atît de viteaz și cu adversarii de peste hotare, fie italieni sau cehoslovaci, fie alții, dacă vrea să se bucure de stima generală a amatorilor de fotbal din țară.Sportul studențesc nu și-a pătat cartea de vizită nici la Constanța (0—0) ; rămine singura echipă, neîn- v'nsă din campionat. Dincolo de derbiul cu Dinamo, să le cerem studenților bucureșteni o pregătire specială pentru meciurile din „Cupa U.E.F.A." cu Schalke 04, echipă pa- re-se mai redutabilă decît credeam, dacă ar fi să o judecăm după ultimul rezultat din campionatul vest- german : 7—0 cu Bayern, în deplasare, pe stadionul din Miinchen !Victoria Universității din Craiova (2—0, cu Corvinul) și înfringerea Stelei (la Bacău, 1—2) nu le socotim surprinzătoare : acum cu 9 puncte sînt patru echipe pe care le-am zori din urmă, să facă tot ce pot pentru o dispută cît mai interesantă în partea de sus a clasamentului : Universitatea Craiova. Steaua, Politehnica Timișoara și F.C. Argeș.La București, Rapid—Politehnica Iași (0—1), un meci confuz, credem, de neconfundat cu ceea ce se cheamă fotbal. Ceva mai curat, meciul A.S.A. —F.C.M. Reșița (1—0), transmis de

COMPETIȚIIteleviziune pentru toți amatorii de fotbal din țară : s-a văzut, printre altele. că nici in partidele din campionat jucătorii înaintași nu forțează intrarea în careuri, se feresc de pătrunderi și de șuturi. Ceea ce sperăm că nu se va repeta și în intîlnirea cu reprezentativa Bulgariei, ce va avea loc la București, la 28 noiembrie, in meci-retur pentru finala „Cupei balcanice" interțări. După dubla întrecere cu formația Cehoslovaciei, va fi deci un al treilea meci-test pentru evoluția echipei noastre, pentru pregătirea jocurilor ei din campionatul mondial. Dintr-o discuție cu vicepreședintele F.R.F., tov. Mircea Angelescu, reiese totuși utilitatea — date fiind semnele de întrebare persistente cu privire la alcătuirea concretă a formației — a u- nui al patrulea test în această toamnă. Sigur, în ideea de mai sus, se a- vea in vedere încă o partidă interțări cu un adversar puternic, care să o- fere temei pentru noi constatări și măsuri. Cit privește adversarii noștri direcți din grupa preliminară a campionatului mondial, notăm că Spania a învins foarte greu pe Iugoslavia (1—0. din penalti). Totuși, aceasta înseamnă că a și cîștigat două puncte în clasament.Din alte jocuri cu mingea să consemnăm că la volei și baschet duelul dintre echipele cluburilor Dinamo și Steaua s-a soldat cu victorii ale primelor formații (3—0 și, respectiv, 80—77) ; la handbal, Minaur Baia Mare a urcat pe locul ai treilea, după marile echipe bucureștene Dinamo și Steaua — o promisiune pentru lărgirea sferei meciurilor-derbi în campionatul masculin. S-a încheiat faza preliminară a întrecerilor naționale la rugbi. Turneul final pentru titlul de campioană ii vor juca echipele : Grivita roșie, Politehnica Iași, Farul C.S.M. Sibiu, Dinamo, Știința Petroșani. Steaua și Rulmentul Bîrlad. Două absențe surprinzătoare din a- cest viitor turneu : Universitatea Timișoara și Sportul studențesc, ambele „căzute" la examenele preliminare.
V. M.

IN C1TEVA RINDURI• In runda primă a balcaniadei de șah (Atena) : Iugoslavia — Bulgaria 4—2 ; Grecia — Turcia 3—2 (o partidă întreruptă). Șahiștii români se vor întrece în runda a doua cu cei iugoslavi.• Miercuri, la Triest, echipa Steaua va juca primul meci cu Duiua Pallamano din localitate, în cadrul „Cupei campionilor europeni" la handbal.• Rapid, campioana noastră Ia polo, va juca, în ordine, cu Ț.S.K.A. (U.R.S.S.), S.K.K. (Suedia), Zian (Olanda) și Ethikoc (Grecia). în turneul preliminar al „Cupei campionilor europeni". Toate meciurile vor avea loc la Haga, între 22 și 24 octombrie.• Miercuri, 13 octombrie, în campionatul mondial de fotbal : Cehoslovacia — Scoția ; în meci amical. Austria — Ungaria.• Partidă amicală de fotbal la Tirana : Albania — Algeria 3—0. La Vancouver. în preliminariile C.M., Canada — Mexic 1—0 !• Poziția luî Nikki Lauda (pe „Ferrari") în pericol : James Hunt (pe „Mc Laren") a cîștigat „Marele premiu al S.U.A.". apropiindu-se la numai trei puncte de Lauda în clasamentul mondial al piloților de formula I. Ultima cursă, decisivă, va fi „Marele premiu al Japoniei" (24 octombrie).• La Damasc, în cadrul Jocurilor sportive panarabe. conduce formația reprezentativă a Marocului (22 de medalii), urmată de cele ale Siriei (8 medalii) și Kuweit (8 medalii).• Confirmînd toate pronosticurile, echipa Franței a cîștigat campionatul mondial de petanque, învingînd cu 15—6 selecționata Monaco, în finala disputată la Monte Carlo, în fața a 2 000 de spectatori.

FESTIVALUL SPORTIV
AL ȘCOLARILOR BUCUREȘTENIFestivalul elevilor bucureșteni — încheiat duminică pe stadionul „Tineretului" — a fost o acțiune reușită. un pas înainte al organizatorilor din Capitală pe drumul aplicării hotărîte a indicațiilor conducerii superioare de partid pentru dezvoltarea prioritară a sportului școlar de masă. In locul unei deschideri festive, și cam formale, a anului sportiv școlar, cum se proceda altădată, a apărut acest festival, cu intenția de a impulsiona sportul de masă in licee și școli generale, încă din prima zi de invățătnint. Faza pe clase și școli, programată vreme de două săptămîni, a ayut în vedere nu numai sporturi șr jocuri sportive, ci și gimnastica zilnică, exercițiile de înviorare, atit de folositoare fiecărui copil, și îmbunătățirea exemplară a desfășurării orelor de educație fizică. Trebuie să vedem meritul principal al acțiunii bucureștene în faptul că în multe școli și clase s-a acordat de la începutul anului mai multă atenție educației fizice din partea directorilor, a dirigințiior și a profesorilor de specialitate. „S-a făcut mai mult decît altădată, totuși — cum aprecia inspectoarea de specialitate pe municipiu, tovarășa Eugenia Țicaiiuc — nu în fiecare școală se acordă întreaga atenție sportului școlar de masă ; ne propunem în viitorul imediat să dăm stabilitate fazei pe fiecare școală și fiecare clasă, singura rațiune a acestui festival".Duminică, pe stadionul „Tineretului". au fost deci în acțiune mii de copii, cadre didactice și activiști pe tărîmul sportului. A fost vreme bună și la propriu și la figurat. S-au înmi- nat premii colectivelor celor mai merituoase dintre reprezentantele sectoarelor. Le consemnăm numele, cu intenția, de altfel conformă literei regulamentului pentru festiva!, de a-și apăra locurile cîștigate la încheierea trimestrului următor, atunci cind alte unități școlare, ambițioase 

sau ambiționate, vor încerca să urce și ele pe podium :Locurile inlîi pentru ansamblurile de gimnastică zilnică : Liceul nr. 13 P.T.T.R. (sector 7), școlile generale nr. 85 (sect. 3) și nr. Ill (sect. 5) ; pentru demonstrația orelor de educație fizică : liceele „Gheorghe Șincai" (sect. 5) și nr. 2 (sect. 1) și școala generală nr. 133 (sect, 5) ; pentru ansamblurile dc gimnastică ritmică modernă : Liceul de alimentație publică (sect. 5) și școlile generale nr. 86 (sect. 4) și nr. 157 (sect. 7). O mențiune proprie pentru ansamblul școlii generale nr. 149 (sect. 4), pregătit și condus de profesoara Monica Vlădescu ; elevii au venit pe teren pentru demonstrarea gimnasticii de înviorare așa cum vin în mod obișnuit la școală, în uniforme și cu ghiozdane, le-au pus pe acestea deoparte și au executat cu multă voioșie un program normal, destul de eficient și fără echipament festiv sau înflorituri tehnice.Concursul de desene pe teme sportive a fost cîștigat de Cristina Bălan — clasa a V-a de la școala generală nr. 49 (sect. 3), iar premiile întîi pentru poezie de Carmen Popescu. anul I la Liceul „C. A. Ro- setti" (sect. 1) și de Ruxandra Băl- tărețu — clasa a VIII-a de la școala generală nr. 19 (sect. I).Spune Ruxandra despre Nadia în poezia intitulată „Măiastră" :.. Mi-am dat seama că un om Și-a făcut soră din legea Perfecțiunii Cosmosului, îmi venea să strig,Să-I trezesc pe BrâncușiȘi să-i spun :„Sculptore, măiastră taeste acum OM" IUn om obișnuit, o școlăriță, un îndemn exemplar spre sport pentru toți ceilalți de virsta ei.
Valeriu MIROXESCU

• IAȘI. Opera română din lași a întreprins un turneu cu opera „Don Pasquale" Ia Pașcani, Roman și Vaslui, iar cu opera „Tra- viata" la Bacău. In cadrul „Festi
valului muzicii ruse și sovietice", corul „Gavriil Musicescu" a prezentat Ia întreprinderea metalurgică un program cu lucrări ale lui Balakirev și Sfeșnicov ; Filarmonica „Moldova" a dat concerte dirijate de Vladimir Kajuhari din U.R.S.S. La casa pionierilor din Iași s-au vernisat expozițiile „Miini măiestre" (sculptură și pictură), „Tehnicum" (creație tehnică) și „Munca — izvor de bucurii" (o- biecte realizate de copii la cercurile practice). • MEHEDINȚI 
Comisia de răspindire a cunoș
tințelor cultural-științifice din ca
drul Consiliului județean al F.U.S. a organizat o consfătuire cu responsabilii colectivelor stațiilor de radioficare. La Șantierul naval 
din Drobeta Turnu-Severin s-a organizat o dezbatere pe tema „Responsabilitatea socialistă — trăsătură a umanismului socialist". „Mun
ca — factor dominant tn formarea 
conștiinței socialiste a angajaților" a fost tema unei expuneri care s-a ținut la C.P.L. Drobeta Turnu-Se- verin. • BIHOR. Secția română a 
Teatrului de stat din Oradea și-a deschis noua stagiune cu piesa „Cind iarba are chip de om" („Și vor veni nopți de dragoste") de Rodica Padina, (premieră pe țară). 
• VRANCEA. „Sărbătoare la cules 
de vii" s-a intitulat manifestarea cultural-artistică organizată la O- dobești, cu participarea formațiilor artistice de amatori din mai multe localități ale județului. întreprin
derea cinematografică județeană a inaugurat un ciclu de manifestări dedicat navetiștilor, intitulat : „Fiii satului — fiii șantierului". • SI
BIU. La Sibiu. Mediaș. Agnita. Să- 
liște, Orlat, ca și în alte localități s-au desfășurat, duminică, 20 de manifestări cultural-educative. A luat sfirșit cea de-a noua edi

ție a festivalului „Ciblnium". Din bilanțul prestigioasei manifestări: organizarea a aproape 20 de expoziții (de artă plastică, port popular, artă aplicată, ceramică ș.a.) : sesiuni de comunicări și simpozioane pe teme politico- educative organizate în toate localitățile ; spectacole muzical-co- regrafice — și de poezie patriotică ; acțiuni dedicate sărbătoririi a 100 de ani de la cucerirea independenței de stat a României. 
• DOLJ. La Muzeul de artă din 
Craiova s-a deschis o expoziție de artă plastică, înmănunchind peste 50 de lucrări din donația artistului H. H. Catargi către comuna dol- jeană Scăești (unde se va amenaja un punct muzeistic care va adăposti întreaga donație). • VASLUI. 
Teatrul „Victor Ion Popa" din Bir- lad și-a deschis stagiunea permanentă din orașul reședință de județ, cu premiera piesei lui Titu» Popovici „Puterea și adevărul" (regia : Alexa Visarion). La mo
numentul „Peneș Curcanul", a avut loc o emoționantă festivitate de primire în rîndurfle pionierilor ■ elevilor din clasa a doua de la școlile vasluiene, precum și din municipiile Bacău și Galați. • HUNE
DOARA. La Casa de cultură din 
Deva s-a desfășurat un schimb de experiență al membrilor cenaclului județean al epigramiștilor și cari- caturiștilor. A avut loc vernisajul unei expoziții de caricatură militantă. La Casa de cultură din Hu
nedoara numeroși siderurgiști, mineri și constructori, au participat Ia șezătoarea literară „Omagiu Hunedoarei socialiste". • COVAS- 
NA. La Sfintu-Gheorghe s-a desfășurat un simpozion pe tema „Rolul bibliotecilor mobile în educarea maselor". In ziua a doua a simpozionului. cei prezenți au luat parte la activități practice, în «atei» Mărtănuș și Valea Scurtă.

Corespondenții „Sclntell"

• CIMPUL MAGNETIC 
Șl SĂNĂTATEA OMULUI. Cimpul magnetic al Pămîntului are o importanță hotăritoare pentru .viața omului — se arată într-un studiu al unor specialiști sovietici în domeniul magnetismului terestru și al .propagării undelor radio. Potrivit opiniei lor, furtunile magnetice din păturile superioare ale atmosferei — ce au loc, de obicei, primăvara ți toamna — pot dăuna sănătății omului, provocînd în special tulburări psihice sau blocări ale circulației arteriale a singelui. In cercetările de laborator in acest domeniu se urmărește acum imitarea condițiilor rezultate de pe urma furtunilor din ionosferă — respectiv dispariția pulsații ale cimpului magnetic — în scopul dobîndirii de noi date referitoare la consecințele activității magnetice a Terrei asupra omului.

obișnuitelor
• BACTERIILE IN EX

TRACȚIA PETROLIERĂ. Cind extracția petrolului devine anevoioasă, datorită scăderii presiunii •ubterane, pentru reimpulsionarea 

țițeiului se injectează apa în ză- cămint — concomitent cu un detergent chimic pen.ru reducerea vîscozității. Detergentul este însă costisitor și ca atare metoda e neeco- nomicoasă. Un cercetător vest-ger- man, Fritz Wagner, a conceput o tehnică „naturală" mai ieftină. El a apelat la anumite bacterii : in- troducîndu-le într-un amestec de benzină, apă și amoniac, ca urmare a unui lanț de reacții, rezultă detergentul cu pricina. Rezultatele de laborator, evidențiind sporirea eficientei extracției în proporție de 15—20 la sută, sint încurajatoare — în perspectiva trecerii aplicării metodei „bacteriene" pe teren.
• ULTIMII ȘAPTE. Un succes remarcabil a anunțat recent, la Geneva, Organizația Mondială a Sănătății (O.M.S.) : numărul bolnavilor de variolă consemnați statistic in întreaga lume nu depășește cifra 7 I Ei se află în trei sate izolate din regiunea etiopiană Bale și, întrucît boala nu s-a răs- pîndit de la un sat la altul, specialiștii consideră că vor dispărea și ele In cele din urmă. Dacă în decurs de doi ani după dispariția 

și a ultimului caz, variola nu își va mai face apariția nicăieri in lume, se va putea considera definitivă victoria asupra acestui flagel, care, doar cu puțin timp in urmă, făcea anual două milioane de victime.
• EXTRAVAGANȚĂ SFI

DĂTOARE. Avionul de pasageri de tip DC-8, aparținind companiei aeriene „Air Canada", a decolat zilele trecute cu 224 de locuri (din totalul de 227) neocupate, într-un zbor foarte rentabil, totuși, pe distanța Londra — Halifax (Canada). Singurii pasageri : milionara britanică lady Beaverbrook și cei doi cîini ai domniei sale. Pentru a a- sigura acestora „condiții optime de călătorie" — ceea ce ar ti fost mai greu intr-un zbor „comun" — a- mintita lady a închiriat întregul avion contra sumei de 20 000 dolari ! O călătorie a unei bătrîne bogate, plus doi cîini instalați regește în jilțuri luxoase, anume con

fecționate, care sfidează cel mai elementar bun simț și, totodată, realitățile unei lumi în care, în același timp, milioane de ființe omenești trăiesc in condiții tragice, Ia însăși limita rezistenței biologice.
© PENTRU VIITORUL 

VENEȚIEI. Nu de mult, s-a desfășurat „la fața locului", o nouă întilnire de lucru a experților UNESCO care se ocupă de problema salvării Veneției. Bilanțul privind realizările de pînă acum nu a fost foarte mulțumitor. După cum relatează ziarul italian „Cor- riere della Sera", comisia s-a pronunțat pentru o drastică limitare a construcției de locuințe noi. in favoarea asanării edificiilor existente. In centrul atenției trebuie să se afle asigurarea unor condiții de trai normale și sănătoase locuitorilor „orașului lagunelor", conservarea monumentelor istorice și de artă și nu crearea de ansambluri urbanistice moderne.

• ORAȘ MARIN. Un ast- fel de oraș a fost imaginat de dr. Athelstan Spilhaus, specialist american în domeniul meteorologiei și oceanografiei. Orașul urmează să fie amenajat pe o vastă insulă artificială Dezvoltarea industrială va fi asigurată din resurse proprii (combustibilii și materiile prime — furnizate de zăcămintele suboceanice, iar hrana necesară locuitorilor — de la fermele marine învecinate). Proiectul urmărește să constituie un răspuns la diferite probleme legate de e- nergie, ecologie, populație. De exemplu, soluția preconizată pentru eliminarea unor reziduuri : cele de natură organică vor fi convertite în hrană pentru crescătoriile de pești, în timp ce apa de mare folosită în procesul de răcire a centralelor nucleare va fi dirijată spre zona culturilor oceanice, ea urmînd să aibă asupra acestora efectul salutar pe care il au asupra diferitelor plante serele terestre.

• NEPOFTITELE DIN 
GALAPAGOS. Fauna unică a insulelor Galapagos din Pacific este serios amenințată de o specie de furnici extrem de vorace, originare din partea continentală a A- mericii de Sud. Pentru a nu pune In pericol viitorul unor specii rare de animale, cum ar fi broaștele țestoase uriașe sau iguanele marine. au fost luate măsuri drastice de stirpire a nepoftitelor insecte, inclusiv stropirea cu insecticide a întregii vegetații.
• TURNUL LONDREI - 

PE ECRAN. Cunoscutul Turn al Londrei, cu trecutul său bogat și tumultuos, ce a inspirat remarcabile pagini de literatură, constituie acum subiectul unui documentar britanic. Pe baza feluritelor mărturii acumulate in secolele scurse de la „nașterea" sa, (1066 — pe vremea Iui Wilhelm Cuceritorul), împletind legenda cu adevărul istoric, autorii documentarului au realizat o veritabilă „monografie în imagini" a turnului, 

rind pe rînd fortificație militară, reședință regală, închisoare pentru înalte personaje. După ample restaurări. în timpul epocii victoriene, a dobîndit o nouă faimă, în chip de monument-vedetă al istoriei Angliei : numai în 1975 t-au trecut pragul circa 3 milioane de vizitatori.
• „A R H I T E C T U- 

R Ă“ NEOLITICA. Cea ma* veche locuință norvegiană are o vîrstă de cinci milenii ! Ruinele ei au fost descoperite intr-o mică localitate din apropierea orașului Bergen. Locuința, amenajată în scobitura unui munte, avea formă circulară, pereți din turbă, iar acoperișul din piei de animale. Diametrul nu depășea patru metri. In centrul încăperii se afla vatra. In apropiere, au fost găsite o grămadă de oase de reni, ceea ce a condus la concluzia că locuința era folosită ca un loc de refugiu de către vînători. Pînă acum se presupunea că oamenii din epoca de piatră nu știau să-și facă locuințe. Descoperirea de lingă Bergen infirmă însă această supoziție.

pen.ru
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O TEMĂ CENTRALĂ ÎN CADRUL DEZBATERII LIBAN CUBA 1 DIN VIAȚA PARTIDELOR COMUNISTE Șl MUNCITOREȘTI
DE POLITICĂ GENERALĂ:

IMPERATIVUL ÎNTĂRIRII ROLULUI O N U. 
IN întreaga viată internațională

Negocierile tripartite de la Chtaura
• Pe ordinea de zi — încetarea luptelor • Proiect comun de 
acord libano-palestinean • Operații militare în zonele din 

sudul țării

„Ceasuț O.N.U. nu poate fi oprit la 
1945 — anul creării organizației.— 
pentru că ceasul politicii mondiale a 
marcat de atunci trecerea a peste trei 
decenii de transformări' innoitoare. 
Ca atare, ambele orologii trebuie sin
cronizate, dacă vrem ca ele să arate 
fidel timpurile in care trăim" — ne declara în cadrul unei convorbiri Carlos Romulo, ministrul de externe al Filipinelor. Această problemă a îmbunătățirii și creșterii eficacității O.N.U., in cîmpul vast al vieții politice și economice internaționale — necesitate subliniată de mulți ani de România — constituie una din dominantele esențiale ale dezbaterilor de politică generală din plenara adunării a actualei sesiuni.Ideea centrală. întîlnită în. multe din cele circa 100 de cuvintări rostite pină acum, este aceea că, in prezfent, cind marile probleme economice și politice afectează interesele fundamentale ale tuturor statelor, O.N.U. devine, în mod firesc, locul central unde aceste probleme trebuie identificate, abordate și soluționate. Pentru a fi la înălțimea misiunii sale, 
se simte nevoia — după cum a subliniat cu consecvență țara noastră și după cum s-a reafirmat în cuvîntarea șefului delegației române — unor îm
bunătățiri în structurile organizației, 
în care să se reflecte corespunzător 
marile schimbări petrecute in lume 
de la crearea O.N.U., rolul crescind al 
țărilor nealiniate, care formează ma
rea majoritate a statelor lumii și sint 
nemijlocit interesate în rezolvarea 
echitabilă a problemelor internațio
nale".Această necesitate a fost reliefată de numeroși miniștri de externe, întră care ai Italiei, Ciprului, Venezue- lei. Japoniei, Sierrei Leone, Dane

marcei și alții, care s-au pronunțat — ca să cităm doar pe unul dintre ei, ministrul de externe danez, K. B. Andersen — „pentru adaptarea 
constantă și constructivă a organiza
ției la noile condiții ale unei lumi 
in perpetuă transformare".Tn concepția majorității covîrșitoare a statelor membre, exprimată în dezbaterile generale. O.N.U. trebuie să i se rezerve locul dominant in eforturile orientate spre edificarea unei noi ordini politice și economice internaționale. în legătură cu aceasta, multe state. îndeosebi din rîndurile celor mijlocii și mici, au criticat faptul că probleme majore ale dezvoltării unor relații interstatale noi, democratice, ale lichidării decalajelor continuă să fie ținute în afara cadrului O.N.U., fapt care dăunează atît organizației, cit și intereselor generale ale popoarelor.într-un șir de cuvintări — cum au fost acelea ale reprezentanților Ke- riyei, Togoului și Congoului — s-a relevat, de asemenea, cerința creșterii eficienței Consiliului de Securitate în soluționarea pașnică a diferendelor, insistîndu-se, totodată, ca. dreptul de veto în cadrul consiliului să fie folosit cu reținere și moderație, și.în nici un caz să nu fie aplicat pentru a paraliza acțiuni ale O.N.U. sprijinite de majoritatea covîrșitoare a statelor membre.Astfel, din dezbaterile de politică generală șe desprinde, ca o concluzie generală, cerință de a se trece la acțiuni .efective pentru, ca O.N.U. să se ridice la înălțimea speranțelor de pace, justiție și progres ale popoarelor.

C. ALEXANDROAIENew York.

BEIRUT. Evenimentul principal în ce privește evoluția situației din Liban îl constituie negocierile tripartite siriano—libanezo—palestinene care se desfășoară, sub egida Ligii Arabe, la Chtaura, un mic oraș din centrul Libanului.începute simbătă și continuate în cursul zilei de luni, aceste tratative au ca obiectiv oprirea luptelor în Liban și punerea în aplicare a acordului semnat la Cairo în noiembrie 1969. care reglementează relațiile dintre libanezi și palestinenii aflați in Liban.Cu actuala întîlnire începe o nouă rundă de tratative după aceea care s-a ținut în luna septembrie în aceeași localitate, fără a se fi obținut rezultate concrete. Observatorii apreciază însă că actuala reuniune — prima după instalarea noului președinte Elias Sarkis — are mai multe șanse de reușită, deoarece a fost decisă în urma unor jnțîlnjri' bilaterale libano- palestinene și siriano-palestinene — reuniuni calificate drept „încurajatoare" de reprezentantul Ligii Arabe, Hassan Sabri El Kholi.După cum se relatează din Damasc, discuțiile tripartite au loc pe baza unui proiect întocmit în comun de părțile libaneză și palestineană și prezentat de delegația libaneză cu a- probarea președintelui Sarkis. Un loc important în negocieri îl ocupă problema forței militare care urmează să fie însărcinată cu menținerea ordinii în Liban — mai exact cu natura, rolul și efectivele acestei forțe. Deși în legătură cu această problemă nu s-a realizat un acord în cadrul întîlnirii de simbătă, reprezentantul Ligii Arabe a declarat că această înțîlnire a fost „pozitivă", sporind șansele de ■ înțelegere în mai multe probleme divergente. Agenția France Presse apreciază că reuniu-

nea de la Chtaura rămîne o speranță, pe care nici una din părțile in conflict nu o poate neglija, de a se pune capăt tragediei libaneze.Concomitent cu aceste negocieri, luptele între grupările rivale au continuat atît la Beirut, cit și în sectoarele Alley și Tripoli. Se semnalează, de asemenea, o oarecare intensificare a operațiunilor militare într-o zonă din sudul țării, din apropierea frontierei cu Israelul.
★în urma unei reuniuni a cabinetului, regele Hussein al Iordaniei a declarat că țara sa va sprijini orice eforturi de restabilire a păcii în Liban, inclusiv pe calea unei conferințe arabe la nivel înalt. Suveranul iordanian a arătat că evenimentele din Liban contribuie la divizarea țărilor arabe și a apreciat că 'soluționarea conflictului s-ar repercuta pozitiv asupra uăității arabe. în privința fondului problemei, regele Hus- sfein a declarat că orice reglementare a crizei libaneze „trebuie să se bazeze pe unitatea, suveranitatea și integritatea teritorială a Libanului" și pe recunoașterea drepturilor poporului palestinean.
★Douăsprezece state arabe, plus Organizația pentru Eliberarea Palestinei au fost de acord, pină acum, să participe la Conferința arabă la nivel înalt prevăzută să aibă loc la Cairo, la 18 octombrie, anunță agenția M.E.N .Este vorba de Egipt, Qatar, . Kuweit, Arabia Saudită, Maroc, Mauritania, R. A. Yemen, R.D.P. a Yemenului, Sudan, Oman, Emiratele Arabe Unite și Irak.

Alegerile pentru organele 
puterii populareHAVANA 11 — Corespondentul A- gerpres transmite : La 10 octombrie — dată cu profunde semnificații istorice, marcînd începerea, în urmă cu 108 ani, a luptelor de independență în Cuba — in întreaga țară s-au desfășurat alegerile organele municipale lare.5 382 304 cetățeni dreptul de vot în de circumscripții electorale, doilea tur de scrutin va avea loc duminică 17 octombrie.Din rîndul delegaților în Adunările municipale vor fi aleși reprezentanții populari în Adunările provinciale. La 2 decembrie, din rîndul delegaților in Adunările provinciale vor fi aleși deputății Adunării naționale populare, organ suprem al puterii de stat.

de delegați în ale puterii popu-și-au exercitatcele peste 16 000Un al

LIMA

Conslătuire latino-americană 
consacrată conlucrării 
în domeniul educațieiLIMA 11 — Corespondentul Ager- pres transmite : La Lima are loc o consfătuire a experților din 9 țări la- tino-americane în legătură cu planificarea activităților din domeniul e- ducației. în cadrul lucrărilor consfătuirii — care se desfășoară sub auspiciile UNESCO și O.S.A. — va avea loc un seminar în legătură cu „sisteme de educație în America Latină".

NOTE EXTERNE

ANGLIA Cînd se închid porțile uzinei

FOTO-ACTUALITA TE
„Refacerea economică - 
un drum lung și dificil44

„Locuri de muncă pentru Mezzogiorno“ITALIA. Acțiune revendicativă a oamenilor muncii, in Reggio Calabria. împotriva șomajului, pentru crearea de noi locuri de muncă.Venitul suplimentar de aproximativ 4 000 miliarde lire ce va fi obținut in urma aplicării în practică a măsurilor de combatere a crizei economice adoptate săptă- mina trecută de guvern va servi la finanțarea inițiativelor avînd ca scop dezvoltarea regiunilor din Mezzogiorno (sudul Italiei), reconversiu- nea industrială, combaterea șomajului in rîndul tineretului și modernizarea agriculturii, a declarat, într-un interviu, primul ministru al Italiei, Giulio Andreotti.

agențiile de presă
Declarația comună mon- 

golo-laoțiană, sernnată la în- cheierea convorbirilor oficiale dintre delegațiile de partid și guvernamentale, conduse de Jumjaaghiin Teden- bal, prim-secretar al C’.C. alP.P.R.M., președintele Prezidiului Marelui Hural Popular al R.P. Mongole, și Kai- Sbne Phomvihane, secretar general al O.C. al Partidufui Popular Revoluționar Laoțian, prim-ministru al Guvernului R.D.P. 'Laos, reflectă relațiile prietenești dintre cele două partide și popoare, precum și — părți într-o serie de naționale actuale. poziția ambelor probleme inter-

Tratat de prietenie sovie- 
to—angolez. L- Breinev> secretar general al C.C. al P.C.U.S., și Agos- tinho Neto, președintele M.P.L.A., președintele R. P. Angola, au semnat tratatul de prietenie sovieto-an- golez, încheiat pe o perioadă de 20 de ani, care exprimă hotărirea celor două țări de a extinde colaborarea multilaterală în domeniile politic, e- conomic, comercial, tehnico-științific, cultural și în alte domenii, pe baza respectului suveranității, integrității teritoriale, neamestecului în treburile interne și egalității în drepturi.

Convocarea Congresului Partidului 
Celor ce Muncesc din VietnanPlenara Comitetului Central al Partidului Celor ce Muncesc din Vietnam a hotărît convocarea, la mijlocul lunii decembrie a acestui an, a celui de-al IV-lea Congres al partidului — se arată într-un comunicat al Comitetului Central, reluat de agenția V.N.A.Comunicatul subliniază că scopul congresului va fi examinarea și adoptarea liniei revoluției socialiste pentru ansamblul țării, a sarcinilor principale ale celui de-al doilea plan cincinal (1976—1980) și a statutului (modificat) al partidului. Congresul va alege noul Comitet Central. El va avea sarcina să facă bilanțul succeselor revoluției naționale democratice

populare, al luptei patriotice împotriva agresiunii și de a defini sarcinile revoluției în noua etapă, astfel incit țara să avanseze rapid și ferm spre socialism, să devină puternică și prosperă, iar poporul să se bucură de bunăstare și fericire.Comitetul Central al partidului a adresat tuturor organizațiilor de partid din țară apelul să pregătească desfășurarea congresului și să promoveze, totodată, întrecerea în muncă, în vederea obținerii de noi succese în economie, a edificării unui Vietnam pașnic, independent, unit ți socialist. care să-și aducă contribuția la cauza revoluționară a popoarelor lumii.
Plenara conducerii Partidului de Stingă —

Comuniștii din Suedia■La Stockholm a avut loc plenara conducerii Partidului de Stînga-Co- muniștii din Suedia, care a analizat sarcinile actuale ale partidului in lumina rezultatelor alegerilor parlamentare. în documentele adoptate in legătură cu situația internă se arată necesitatea intensificării activității
partidului în întreprinderi și instituții. Partidul de Stinga-Comuniștii din Suedia se pronunță pentru adoptarea unor măsuri eficiente împotriva inflației. pentru îmbunătățirea reală a nivelului de trai, pentru apărarea libertăților democratice și sindicale ale celor ce muncesc.

„Pentru formarea unui front unit
progresist"

O cuvîntare a președintelui Prezidiului C.C. al P.C. 
din JaponiaLuni a luat sfirșit al 18-lea festival al ziarului „Akahata", organ al C.C. al Partidului Comunist din Japonia.în cuvîntarea rostită duminică, președintele Prezidiului C.C. al P.C. din Japonia, Kenji Miyamoto, a subliniat că singura cale pentru depășirea crizei prin care trece in prezent Japonia este formarea unui front unit progresist, la scară națională. El a menționat că Partidele Co

munist și Socialist, Consiliul general al sindicatelor din Japonia (SOHYO) ți alte 14 organizații au realiza un acord în vederea participării 1% manifestările din cadrul Zilei de acțiune unitară, care va avea loc la 21 octombrie. De asemenea, a arătat vorbitorul, P.C.J. și SOHYO au realizat un acord privind începerea consultărilor în problema unității mișcării japoneze împotriva bombelor atomice și cu hidrogen.

Sub lozinca „Pentru li
bertăți democratice și sin
dicale", 13 Bogota a avut loc în" tilnirea națională a reprezentanților partidelor politice de opoziție, sindicatelor și organizațiilor obștești din Columbia. Au participat delegați ai partidelor comunist, socialist, liberal, democrat-creștin, precum și ai celor mal mari sindicate columbiene. Participanții au subliniat necesitatea unirii tuturor forțelor populare în vederea desfășurării de acțiuni pentru anularea stării excepționale, împotriva scumpirii vieții. pentru drepturi democratice și libertăți sindicale.

în cadrul unei declarații făcute la posturile sovietice de televiziune, Agostipho Neto a subliniat că Angola face tot ce ii stă in putință pentru a grăbi procesul' de transformare a țării dintr-o fostă colonie într-un stat ce-și demonstrează hotărîrea de a trece la edificarea unei societăți noi.

Convorbiri. Lima 8U început convorbirile oficiale dintre președintele Republicii Peru, Francisco Morales Bermudez, și Pal Lo- sonezi, președintele Consiliului Prezidențial al R.P. Ungare, consacrate examinării posibilităților de extindere a relațiilor economice dintre cele două țări.i ! . .

împotriva parlamentului 
CE E. Michel Debrd, fost prim-mi- nistru al Franței sub președinția lui Charles de Gaulle, a anunțat că, împreună cu alți factori politici din U.D.R., intenționează șă formeze un comitet care să conducă lupta împotriva alegerii unui Parlament al Pieței comune prin vot universal, relevă agenția Reuter.

Vizită. La invltatia guvernului chinez, luni a sosit la Pekin, într-o vizită oficială, primul ministru al statului Papua-Noua Guinee, Michael Thomas Somare. La aeroport, el a fost întîmpinat de Hua Kuo-fen, premierul Consiliului de Stat al R.P. Chineze, și de alte oficialități — informează agenția China Nouă.

După alegerile din R.F.G. Cancelarul Helmut Schmidt a declarat, intr-un interviu acordat săptă- minalului american „Newsweek", că reducerea majorității în parlament a coaliției guvernamentale nu va avea ca efect o schimbare a politicii cabinetului vest-german.

Ka-Conferință O.M.S. La rachi și-a început lucrările a conferință Mediteranei Mondiale a gați din 22partea unor organisme internaționale.
26-azonaregională pentrude est a Organizației Sănătății. Participă dele- de țări, precum și din

Consiliul executiv al Con
ferinței mondiale a energiei (C.M.E.) s-a reunit luni la Abidjan pentru a pregăti viitoarea sa conferință, care se va ține la Istanbul în septembrie anul viitor. Reuniunea Consiliului executiv va fi urmată de un simpozion care va dezbate aspecte privind resursele energetice ale lumii și Africii, în special, pină in anul 2020.

Populația Indieier* 13 m1J-locul lunii iulie a.c., de peste 610 milioane locuitori.

Dezbaterile 
din Camera Comunelorîn cadrul dezbaterilor începute luni în Camera Comunelor, ministrul de finanțe, Dems Healey, a declarat că Anglia este confruntată cu un drum lung și dificil spre refacerea economică și că guvernul nu va ezita să adopte noi măsuri de austeritate, dacă acest lucru va fi necesar. „Nu voi nega — a spus el — că.u- nele dintre ajustările pe care a trebuit să le operăm pentru promovarea politicii economice a guvernului au impus anumite constringeri asupra „contractului social" și asupra strategiei noastre industriale. Dar — a adăugat el — acum începem să vedem unele rezultate pe care le speram. Dar nu trebuie să existe dubii că, in cazul în care vor apărea noi dificultăți, pe care nu le putem prevedea in prezent, guvernul , nu., va ezita să adopte măsurile necesare". Cheia succesului politicii economice a guvernului — a spus el — o cort-' stituie dezvoltarea „contractului social" cu sindicatele și o ameliorare importantă a eficienței industriei britanice. De asemenea, Healey a susținut necesitatea politicii de reducere a cheltuielilor publice, de diminuare a inflației și a ratei șomajului.

transmit
Combaterea terorismului. Președintele Gerald Ford a semnat, legea privind combaterea terorismului, care stabilește că asasinarea, încercarea de asasinare sau răpire a unor ambasadori sau a altor „persoane. protejate de legile internaționale" pe teritoriul S.U.A. constituie infracțiuni care intră in competența tribunalelor federale.Președintele a anunțat și. semnarea instrumentelor de ratificare a două acorduri internaționale avînd ca obiectiv protejarea diplomaților și combaterea terorismului.
Contaminare. Ocoraisie ?tUn- țifică guvernamentală a recomandat sigilarea pentru o perioadă de cel puțin trei ani și apoi distrugerea clădirilor din regiunea italiană Seveso, contaminată la 10 iulie de un gaz toxic emanat de o întreprindere chimică situată în zonă. Unii oameni de știință italieni care s-au ocupat de problema decontaminării zonei amintite au declarat însă că s-ar putea să nu fie necesară distrugerea clădirilor.
Cooperativizarea agricul

turii malgaȘe. Consiliul de Miniștri malgaș a adoptat cooperativelor agricole de producție în țară — anunță un comunicat guvernamental, care menționează : „Carta Revoluției socialiste malgașe" consideră cooperativizarea economiei rurale. ca elementul esențial al transformării socialiste a raporturilor de producție la orașe și la sate.
Accident. Un tren de pasaseri s-a ciocnit cu un marfar in apropierea localității Creel, situată în Munții Sierra Madre, la aproximativ 1 100 km nord de Ciudad de Mexico. 17 persoane și-au pierdut viața, 15 au fost rănite. Două vagoane ale trenului de pasageri s-au prăbușit albia unui rîu, de la 20 m.

Stătutul

o înălțime în deîni au începutlucrările celei a Comitetului în cursul reu- : posibilitățile
Reuniune. Luni capitala Marocului de-a III-a reuniuni statisticienilor arabi. 1 niunii sint dezbătute : de stringere a datelor necesare definirii unei strategii comune de dezvoltare economică și socială a țărilor arabe, coordonarea și integrarea acestor statistici lâ nivelul membre și al organismelor rabe.
Numire. In baza uneiintroduse de junta militară

țărilorLigii A-reforrneargenti-

Marsilia. O zi de început de toamnă. Comitetului de întreprindere îi revine o sarci- ' nă ingrată : să anunțe hotârîrea luată de conducerea concernului „B.S.N. — Gervais 1 Danone" de a închide uzina sa de produse lactate din Marsilia pe data 1977.prea să-și tă hotărire. tivele cunoscute :
de 31 martie Patronatul este puțin preocupat justifice aceas- Dar mo- devin repede o care va fabrica leași produse deschisă de concern peste graniță, la Torino. De ce ? în Italia, date fiind șomajul și dificultățile de mai mare amploare, muncitorii primesc salarii mai reduse de- cît în Franța. Un ' calcul de rentabilitate cu. un iz care evocă vremurile colonialismului clasic, în „virtutea" dăruia muncitorii au și fost înștiințați că de la 15 ianuarie primi preaviz, caute de lucru

uzină ace- va fi același

vorSă^și unde

or ști : eventual și la sucursala italiană, bineînțeles, cu salariul scăzut de-acolo.Chiar a doua zi după anunțarea deciziei, muncitorii au ieșit în stradă. Iar atunci cînd. pentru a calma spiritele, au sosit în uzină reprezentanți ai concernului, inclusiv directorul • pentru 1 „rela
țiile umane" (fiindcă, dragă doamne, există și așa ceva), lucrul a încetat și iun miting a avut loc chiar in incinta uzinei. într-unul din manifestele distribuite la demonstrațiile ce au avut loc se putea citi: „Patronul 
care domnește asupra 
unui imperiu de 65 000 
de. muncitori și care a 
profitat de banii con
tribuabililor sub . for
mă de subvenții de 
stat și-a. propus, ca 
recunoștință, să spo
rească numărul șome
rilor și apoi să inves
tească . banii
graniță, unde mina de 
lucruCu uzina

peste
e mai ieftină". muncitorii de la respectivă s-au

solidarizat și muncitorii de la alte întreprinderi. Primarul Marsi- liei, Gaston Deferre, a protestat și el împotriva gestului patronatului. El a declarat unui corespondent al ziarului „LE MONDE" : 
„Ne găsim in fața unei 
operații care relevă o 
dală mai mult că un 
anumit patronat nu. 
este cîtuși de puțin 
preocupat de dezvol
tarea industriei, ci 
pune mai presus de 
orice profitul propriu. 
Pentru Marsilia, închi
derea acestei uzine 
după atitea altele este 
un fapt grav, mai ales 
intr-o perioadă de re
cesiune ca aceea prin 
care trecem... Dar po
litica inumană a so
cietăților multinațio
nale nu se sinchisește 
de astfel de conside
rente".O replică fără drept de apel la o operație inumană desfășurată sub oblăduirea directorului „relațiilor u- mane" dintr-o întreprindere capitalistă...

I. F

Prestigiul presei comuniste italieneîn Italia s-a încheiat campania anuală de colectare de mijloace financiare pentru fondul presei comuniste. Au fost strinse sume totalizînd peste 7,069 miliarde lire — cu 1,069 miliarde mai mult decît se preconizase. Succesul campaniei — re
levă ziarul „l’Unită" — reprezintă o dovadă a creșterii încrederii în politica pe care o promovează comuniștii italieni. Totodată, ziarul a cerut membrilor P.C.I. să continue eforturile de popularizare a presei comuniste.

LA FLORENȚA

Întîlnire a reprezentanților fostelor
Brigăzi internaționale din Spania

Florența — oraș dis
tins cu medalia de aur 
a Rezistenței — a găz
duit simbătă și dumini
că o impresionantă in- 
tilnire internațională, 
consacrată împlinirii a 
40 de ani de la crearea 
Brigăzilor internaționale 
din Spania. La manifes
tare au luat parte dele
gații ale foștilor luptă
tori antifasciști din 25 
de țări din Europa, intre 
care și România, din 
Statele Unite și din alte 
părți ale lumii. A parti
cipat o delegație a for

țelor democratice și pro
gresiste din Spania.

Adunarea foștilor lup
tători antifasciști din 
Spania, care a avut loc 
simbătă după amiază, a 
fost inaugurată de tova
rășul Luigi Longo, pre
ședintele P. C. Italian, 
fost comisar politic al 
brigăzilor internaționale. 
Prin această manifesta
re, care este un act po
litic și un angajament 
militant, foștii luptători 
antifasciști din Spania — 
a spus Luigi Longo — 
înțeleg să-și reafirme 
solidaritatea lor cu po

porul spaniol, care cule
ge astăzi fructele unei 
lungi și tenace rezisten
țe și care pune, intre nu 
puține dificultăți și pro
cese contradictorii, ba
zele pentru restabilirea 
democrației.

Cu prilejul intllnirii 
de la Florența, tovară
șul Luigi Longo a pri
mit delegația foștilor 
voluntari români in Bri
găzile internaționale din 
Spania, condusă de Val
ter Roman, membru al 
C.C. al P.C.R.

R. BOGDAN

neană la ..Statutul pentru procesul de reorganizare națională", ministrul planificării va prelua atribuțiile șefului statului în timpul absenței acestuia din țară sau în caz de boălă. Portofoliul planificării a fost creat recent din dispoziția puterii executive, ridi- cînd astfel la nouă numărul membrilor cabinetului argentinean. Conducerea ^acestui minister a fost încredințată generalului Diaz Besone.
Parlamentul turc 3 respihs- luni, cererea guvernului privind a- doptarea unei legi referitoare la prelungirea existenței tribunalelor speciale, denumite curți ale siguranței statului, instituite în urma tulburărilor politice din 1973. Drept urmare, aceste tribunale și-au pierdut competența și urmează să fie desființate.
Precizare. Primul ministru ai Australiei, Malcolm Fraser, a subliniat, la întoarcerea sa la Canberra dintr-o vizită oficială în Indonezia, că interpretarea unei oficialități indoneziene potrivit căreia Australia a recunoscut suveranitatea Indoneziei asupra Timorului de Est este falsă.
Organizația pentru Elibe

rarea Palestinei intentioneazâ să deschidă un birou al acestei orga- riizații pe lingă Organizația Națiunilor Unite pentru Dezvoltare Industrială (O.N.U.D.I.) și Agenția Internațională pentru Energia Atomică, cu sediul la Viena.
în Irak a *ost dat *n expî°a" tare canalul ce leagă lacul Tartar de fluviul Eufrat, cu o lungime de 37,5 kilometri. Acest canal, face parte din complexul de construcții pentru reglementarea cursurilor fluviilor Tigru și Eufrat, folosind cavitatea lacului Tartar ca bazin artificial. Formarea aici a unui mare rezervor de apă va feri capitala țării — Bagdad — de pericolul inundațiilor și va permite irigarea unor întinse suprafețe agricole din zonele celor două fluvii.
Intr-o declarație făcută la 

Washington, ministrul isrșelian de externe. Yigal Allon, a menționat că în timpul convorbirii avute luni cu președintele Gerald Ford au fost examinate o serie de probleme privind furnizarea de arme americane către Israel. De asemenea, a precizat el, a fost trecută în revistă situația actuală din regiunea Orientului Apropiat, precum și eventualele inițiative care ar putea fi adoptate pentru relansarea negocierilor consacrate soluționării ei. La Washington s-a anunțat că președintele Ford a aprobat un nou ajutor militar pentru Israel. în ultimii doi ani, totalul ajutorului economic și militar al S.U.A. către Israel s-a ridicat la 4,4 miliarde dolari

Noua autostradă Varșovia - Katowice
Luni a fost, deschisă circulației rutiere autostrada cu trafic rapid Var

șovia—Katowice. In lungime de 276 km. autostrada leagă capitala țării de 
cea mai importantă regiune industrială a Poloniei, Silezia. In cadrul lucră- 
rilof au fost construite 100 de poduri, viaducte și treceri de nivel. Redu
cerea la jumătate a termenului prevăzut inițial pentru această lucrare con
stituie un succes de prestigiu al celor peste 5 000 de muncitori, aparținind 
unui ■ număr de 30 de întreprinderi. La festivitatea de inaugurare, Edward 
Gierek, prim-secretar al C.C: al P.M.U.P.. a felicitat călduros pe constructori 
pentru realizarea acestui important obiectiv.

întrevedere. Corneliu Mănes-cii, vicepreședinte al Consiliului Național al Frontului Unității Socialiste, care a efectuat, la invitația Comitetelor pentru Apărarea Revoluției, o vizită in Cuba, s-a întilnit . cu Isidoro Malmierca, secretar alC.C. ăl P.C. din Cuba. Au fost analizate aspecte ale colaborării dintre organizațiile de masă di,n cele două țări'.
„Skomesa-76" - Tir«ul in- ternațional de la . Skoplie și-a deschis luni porțile. La ediția din acest an participă peste 250 întreprinderi iugoslave și 50 de firme din aproape 20 de țări. 35Sesiune. Reprezentanții a de state, prezehți la sesiunea de Budapesta a Consiliului european ... Organizației Mondiale de Meteorologie, examinează problemele colaborării internaționale a meteorologilor — relatează agenția M.T.I.

la al
Clădirea ambasadei sirie

ne de la Roma 3 constituit Mm la prînz obiectul unui atac din partea a trei persoane înarmate. A- tentatorii, folosind grenade de mină și puști mitraliere, au ocupat etajul al doilea al clădirii, luînd cinci persoane ca ostatici și rănind un diplomat sirian. Atentatorii, care s-au declarat ca aparținind unei organizații denumite „iunie negru", s-au predat, după două ore, poliției italiene. Un purtător de cuvint al Organizației pentru Eliberarea Palestinei a declarat că O.E.P. nu are nici o legătură cu atentatul de la Roma.
Amînare. La Madrid » fost dat publicității un decret regal care anunță aminarea alegerilor municipale și provinciale parțiale pină la desfășurarea consultării electorale legislative, prevăzută pentru prima jumătate a anului 1977.
La Cairo. Luni au început ia Cairo convorbirile oficiale dintre președintele Egiptului. Anwar El Sadat, și președintele Republicii Africa Cen-

PROBLEMA RHODESIAN^
• Congo șl Nigeria resping 
propunerile angio-americane
• Punctul de vedere al rasiș
tilor cu privire la perioada

de tranziție

trală, Jean Bedel Bokassa. Cei doi șefi de stat au examinat relațiile in- terafricane și situația din Orientul Mijlociu.
Republica Dominicana și 

Argentina doresc sa dezvolte raporturi de cooperare, se menționează in declarația, comună, dată publicității. cu prilejul vizitei ministrului argentinean de externe la Santo Domingo. Se exprimă, de asemenea, identitatea punctelor de vedere ale celor două părți în legătură cu necesitatea găsirii unei soluții urgente și satisfăcătoare in problema Insulelor Malvine, al căror statut constituie în prezent obiectul unor divergențe argentineano-britanice.
La Osaka s~a deschis luni cel de-al X-lea Congres anual al Institutului internațional (I.I.S.I.) La dezbateri ..______ r__ _____de delegați, reprezentind 39 de țări. Pe ordinea de zi se află probleme privind evoluția producției mondiale de oțel, raporturile dintre principalii producători, precum și creșterea productivității muncii în această ramură industrială.

al oțelului participă 300

Situația din TailandaBANGKOK 11 (Agerpres). — Autoritățile militare din Tailanda, care au preluat recent puterea la Bangkok, au anunțat luni descoperirea unui „complot potențial" și arestarea lui Chalarda Hiranyasiri. adjunct al șefului Statului Major al forțelor armate terestre — relatează agenția T.A.S.S. Chalarda Hiranyasiri a fost scos din rîndurile armatei, iar în prezent se desfășoară o anchetă pentru a se stabili ce legături a întreținut acesta cu generali și ofițeri superiori.La Bangkok se menține o atmosferă încordată. Patrule ale armatei percheziționează toate mașinile care intră și ies din oraș, la puncte fixe de control instituite pe intreg teritoriul capitalei, în timp ce paza instituțiilor guvernamentale a fost dublată. Efective ale poliției și elemente ale organizațiilor de dreapta devastează librăriile și bibliotecile, organizează percheziții în locuințe și confiscă literatura care, după părerea autorităților, „are un caracter subversiv".

LAGOS 11 (Agerpres). — Congo și Nigeria resping propunerile angio- americane privind soluționarea problemei constituționale în Rhodesia — informează un comunicat comun dat publicității la Lagos, la încheierea vizitei întreprinse de președintele congolez, Marien N’Gouabi. Apreciind aceste propuneri ca inacceptabile, arată comunicatul, cele țări consideră că acestea au scop legitimarea actualului din Rhodesia.
două drept regim

★într-un interviu acordat revistei „Newsweek", primul ministru rho- desian, Ian Smith, a declarat că a primit asigurări de la secretarul de stat american, Henry Kissinger, privind acordarea portofoliilor apărării și menținerii ordinii (poliția) unor reprezentanți ai minorității rasiste, tot timpul perioadei de tranziție.
Numărătoarea 

inversă

Caricatura cu acest titlu. apăZufă în ziarul britanic „MORNING STAR", ilustrează sugestiv' accelerarea procesului de transferare a puterii către majoritatea africană din Rhodesia. Dacă la început Smith declara că nici în 1 000 de ani nu va accepta acest transfer, treptat, datorită luptei hotărîte a patrioților Zimbabwe, el a fost nevoit să dea înapoi, în prezent acceptind termenul de 2 ani. Patrio- ții africani cer insă aplicarea fără în- tirziere a principiului transferului conducerii către majoritatea neagră.
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