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Vizita in țara noastră a regelui Baudouin al Belgiei
ÎMPREUNĂ CU PREȘEDINTELE NICOLAE CEAUȘESCU 

ȘI TOVARĂȘA ELENA CEAUȘESCU,
SUVERANII RELGIENI AU PARTICIPAT LA CONCERTUL

DE GALĂ DE LA OPERA ROMÂNĂPreședintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, ți Maiestatea Sa Baudouin, regele belgienilor, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu și regina Fabiola, au asistat, marți seara, la un concert de gală, organizat în onoarea Inalților oaspeți belgieni.Au luat parte tovarășii Manea Mănescu, Ștefan Voi tec, Emil Bobu, Cornel Burtică, Gheorghe Cioară, Lina Ciobanu, Emil Drăgănescu, Ion Ioniță, Paul Niculescu, Gheorghe Oprea, Gheorghe Pană, Ion Pățan, Dumitru Popescu, Gheorghe Rădu- lescu, Leonte Răutu, Iosif Uglar. Ilie Verdeț, Ștefan Andrei, Iosif Banc, Ion Coman, Teodor Coman, Mihai Dalea, Ion Dincă, Ion Ursu, Constantin Dăscălescu, Aurel Duma. George Macovescu, ministrul afacerilor externe, al ți membri ai guvernului, personalități ale vieții artistice și culturale, un numeros public. Tovarășii din conducerea de partid și de gtat au venit împreună cu soțiile.Au participat, de asemenea, Renaat van Elslande, ministrul afacerilor externe și al cooperării pentru dezvoltare, Herman Liebaers. mare mareșal al Curții, Jacques Graeffe. ambasadorul Belgiei în țara noastră, celelalte persoane oficiale care însoțesc pe suveranul Belgiei în vizita sa în România, șefi de misiuni diplomatice acreditați la București.Apariția în loja oficială a președintelui Nicolae Ceaușescu ți a regelui Baudouin, a tovarășei Elena Ceaușescu și a reginei Fabiola a fost Intimpinată cu călduroase aplauze.S-au intonat imnurile de stat ale Belgiei și României.Ca un simbol al prieteniei statornicite între statele și popoarele noastre, interpreți din cele două țări au prezentat pe scena Operei creații simfonice semnate de cunoscuți compozitori români și belgieni, precum și lucrări din repertoriul clasic universal. Programul s-a încheiat cu Rapsodia I de George Enescu. Și-au dat concursul orchestra Filarmonicii „George Enes- cu“, avînd la pupitru pe dirijorul bel
gian Edgard Doneux, reputați soliști români și belgieni.Concertul s-a bucurat de un deosebit succes. Interpreților le-au fost oferite flori din partea președintelui Nicolae Ceaușescu și a tovarășei Elena Ceaușescu, a regelui Baudouin și a reginei Fabiola.

Recepție oferita de regele Baudouin 
si regina Fabiola

Suveranii belgieni au vizitat ieri obiective 
economice și social-culturale din Capitală 
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După concertul de gală. Maiestățile lor Baudouin, regele belgienilor, și regina Fabiola au oferit, in salonul oficial al Operei Române., o recepție in onoarea președintelui Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu. și a tovarășei Elena Ceaușescu.Au participat membri și membri supleanți ai Comitetului Politic Exe

cutiv al CLC; al P.C.R., secretarii C C. al P.C.R., ministrul afacerilor externe. alți membri ai guvernului.Au luat parte ministrul afacerilor externe al Belgiei, celelalte persoane oficiale care .însoțesc pe înalții oaspeți în vizija lor în România.Recepția s-a desfășurat înt.r-o atmosferă de caldă cordialitate.

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
a primit pe ministrul educației, bunăstării sociale

și culturii din IndiaPreședintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu. a primit, marți, 12 octombrie. pe prof. dr. Nurul Hasan, ministrul educației, bunăstării sociale și culturii din India.La întrevedere a participat tovarășa Suzana Gâdea. ministrul educației și invățămintului.A fost de față S. L. Kaul. ambasadorul Indiei la București.Ministru] indian a transmis, din partea președintelui Republicii India. Fakhruddin Aii Ahmed, și a primului ministru Indira Gandhi, un cordial mesaj de prietenie adresat președintelui Nicolae Ceaușescu și tovarășei Elena Ceaușescu, precum și cele mai bune urări de prosperitate și noi succese poporului român.Prof. dr. Nurul Hasan a exprimat, totodată, gratitudinea sa pentru onoarea de a fi primit de șeful sta

tului român, pentru invitația de a vizita țara noastră, pentru posibilitatea oferită de a cunoaște unele din realizările obținute de poporul român pe calea dezvoltării economico- sociale, a ridicării nivelului de cultură și civilizație.Mulțumind, președintele Nicolae Ceaușescu a rugat să se transmită, din partea sa și a tovarășei Elena Ceaușescu, un călduros salut președintelui Fakhruddin Aii Ahmed și primului ministru Indira Gandhi, împreună cu urări de prosperitate și bunăstare poporului indian prieten.In timpul întrevederii a fost relevată cu satisfacție evoluția favorabilă a relațiilor româno-indiene și s-a manifestat convingerea că ele vor cunoaște un curs mereu ascendent și rodnic, atit pe plan bilateral, cit și în domeniul vieții internațio

nale, în spiritul înțelegerilor stabilite cu prilejul convorbirilor la nivel înalt de la București și Delhi. în acest cadru, a fost subliniat interesul comun pentru intensificarea și adîncirea colaborării pe tărîmul în- vățămîntului. educației și culturii, pentru extinderea schimburilor reciproce de valori spirituale. S-a apreciat că amplificarea și aprofundarea acestei conlucrări completează în mod fericit colaborarea multilaterală dintre România și India, . influențează în mod pozitiv strîngerea raporturilor prietenești dintre cele două țări, contribuie la maî buna cunoaștere și apropiere dintre • popoarele noastre, la promovarea cauzei păcii, cooperării și înțelegerii internaționale.întrevederea a decurs într-o atmosferă de caldă prietenie.
întreaga obște a satelor— 

la strîngerea recoltei
Toamna este perioada în care 

lucrările agricole sînt cele mai a- 
glomerate față de tot cursul anu
lui. într-un timp scurt trebuie re
coltate, transportate și depozitate pro
dusele obținute de pe milioane de 
hectare — din cîmpuri și livezi — și, 
totodată, trebuie însămînțate mari 
suprafețe pentru a se pune baze
le viitoarei recolte. Pornind de la 
cerința de a asigura buna desfășurare 
a campaniei agricole de toamnă, Co
mitetul Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R. a adresat organelor și organi
zațiilor de partid, consiliilor populare, 
comandamentelor locale, tuturor oa
menilor muncii din agricultură chema
rea de a lua toate măsurile pentru 
buna organizare a muncii în unitățile 
agricole, astfel încît toate lucrările să 
se efectueze la timp.

Acum sarcina principală și cea mai 
urgentă este strîngerea recoltei de po
rumb, legume și fructe. După ce s-au 
depus atîtea eforturi la semănat, la în
grijit culturile, la irigat, a sosit momen
tul de bucurie și mare răspundere al
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culegerii roadelor muncii milioane
lor de lucrători ai ogoarelor. Este 
în interesul celor care le-au obținut — 
oamenii muncii din agricultură — al 
întregului popor, al țării ca toate aces
te produse să fie strînse și depozitate 
cu cea mai mare grijă. Și cum zorul 
lucrărilor este foarte mare, întrea
ga obște, toată suflarea satelor tre
buie să iasă la cîmp. Alături de 
cooperatori și mecanizatori, sînt che
mați să pună umărul la cules ca
drele de conducere din unități, an- 
gajații din comune, într-un cuvînt toți 
locuitorii satelor. Nimeni nu poate și 
nu trebuie să rămînă indiferent atîta 
vreme cît în lanuri sau în grădini mai 
sînt produse de recoltat și transpor
tat.

Organizațiile de partid, mobilizînd 
energiile oamenilor muncii la strînsul 
recoltei, sînt chemate să asigure folo
sirea la maximum a fiecărei zile, a fie
cărei ore, încît toate lucrările agricole 
de toamnă să fie încheiate la timp și 
în cele mai bune condiții.

RELATĂRI DESPRE MERSUL RECOLTĂRII

Un obiectiv de profundă semnificație civică, democratică 

și educativă, o largă și permanentă acțiune a partidului, 

o sarcină de fiecare zi a organelor și organizațiilor sale 

INFORMAREA POLITICĂ

7„E.R.A.S.-1976"1
' A început un nou an de învățămint. Un an a cărui I 

1 rodnicie o vom vedea peste trei trimestre, cind, con- I 
Iform zicalei transpuse in alt anotimp, „vom număra . 

bobocii". Un an de carte șt muncă. Dar redeschiderea 
porților școlilor ne amintește insă faptul că aceste porți | 

Inu s-au inchis niciodată, chiar și in perioada văcantei.
O dovadă — cele patru inițiale — E.R.A.S. — intîlnite 
în plină vară pe frontispiciul unui liceu constănțean, 
așa cum puteau fi văzute in toate orașele mari ale * 

I țării. I
Cele patru inițiale ale cuvintelor : „Expoziția reali

zărilor din atelierele-școală", pe care le-am citit la li- I 
Iceul constănțean „Mircea cel Bătrin", rosteau tilcul pro- . 

fund al unui vast și complex proces al legăturii dintre 
școală și viață, dintre școală și muncă, dintre școală J 

Iși producție. Animatorii acestui proces — care a de
pășit de mult faza „rodajului", instalindu-se ca o rea- I 
litate generalizată în toate liceele țării — erau pro- 

Ifesorii, maiștrii, conducătorii de 'întreprinderi, comi
tetele U.T.C. și, nu in cele din urmă, cei mai dotați

Iscusința unui harnic 
colectiv muncitoresc

I elevi din clasele a V-a pînă intr-a Xll-a, care, în orele 
lor de atelier-școală, - realizează o gamă întreagă de 

I bunuri: materiale didactice, unelte, machete de insta
lații, mobilier pentru autodotare, artizanat.

Erau acolo, concentrate după o exigentă selecție ca- 
Ilitativă, roadele acelei zile din săptămina școlară pe 

care, elevii unui județ au petrecut-o in atelierele- 
școală, ca o demonstrație vie și, adeseori, uluitoare a 

Iceea ce elevii înfăptuiesc cu talentul și cu măiestria 
lor, sub îndrumarea dascălilor. Dincolo de miile de ex
ponate — de la pupitre automatizate audiovizuale pen- 

Itru cabinetele de științe sociale pină la scutece pen
tru prunci — erau prezente două elemente ale unei noi stări de spirit caracteristice invățămintului liceal 

Ireal sau uman din țara noastră : emoția actului de cre
ație rodind în util și frumos și convergența de ideal 
între promoțiile de emuli ai liceelor și dascălii lor ; 

Iacea dorință vie, fremătătoare de a da și a primi, în 
anii minunați ai școlii, nu numai știință de carte, ci și 
pricepere, îndemânare, meșteșug, adică tot ceea ce sti- 

I mulează vocația muncii.
Vara viitoare vom reintilni aceste inițiale pe fron

tispiciile liceelor noastre. Cu adaosul cuvenit de evo- 
Iluție, de propășire, de har, de pricepere și inteligență.

Căci anul școlar recent început înseamnă deopotrivă 
deschiderea porților cărții și ale atelierelor unde se 

I învață cea mai prețioasă disciplină: munca.

Ioan GRIGORESCU

în incinta pulsind de creație și neodihnă a întreprinderii „Inde- pendența'* din Sibiu există de mai multă vreme un perimetru afectat aparent liniștii, meditației. In vecinătatea cabinetului tehnic, a bibliotecii, a sălilor de proiectare și a laboratoarelor, în vecinătatea mai ales a „secțiilor fierbinți"1 unde se făuresc produsele renumite ale întreprinderii, perimetrul acesta lipsit de forfotă, spațiul acesta de confruntări și reflecții interioare găzduiește — a cui să fi fost această idee plastică ? — imaginea concretă a ceea ce reprezintă o piatră unghiulară a competiției zilnice, imboldul, autodepășirea.Raportarea la ceea ce nu este încă împlinit pe deplin se petrece în contextul în care covârșitoarea majoritate a reperelor de înaltă finețe sînt deja asimilate și produc în fluxul continuu al secțiilor întreprinderii, progresul tehnologic întruchipîndu-se în produse ce consfințesc adevărul că orașul este posesor al unei a- lese ascendențe inginerești, inaugurată la jumătatea acestui mileniu de proiectul rachetei în trepte al si- bianului Conrad.Două vîrste ale inteligenței tehnice sibiene mi-au atras atenția cu deosebire în acest prim segment al cin

cinalului revoluției tehnico-științifice. In continuarea unui dialog început la comitetul județean de partid am fost conduși tocmai acolo unde și doream să ajungem — la izvorul neodihnit al progresului tehnic. A-

industrială ultramodernă, la „Independența"^.însoțit de inginerul comunist Livius Bera, navigam cosmic în constelația secțiilor și a instalațiilor întreprinderii, în tovărășia unuia și aceluiași
La „Independența46—Sibiu

dică la „Independen- ța“-l și „Independența"^.Printr-o întimplare semnificativă, expoziția ad-hoc a materialului încă importat în- tîlnit acolo se află în vecinătatea vechilor hale uzinale, la „Inde- pendența“-l. Și tot semnificativ îmi pare faptul că multe răspunsuri la chemarea conținută in tema expoziției se dau nu la fața locului, ci dincolo, în afara cetății medievale — pe platforma

gind : inginerii, tehnicienii și muncitorii si- bieni au vocația teh- nico-științifică și pasiunea neistovită de a asigura mersul mereu înainte, cu forțe proprii. al industriei naționale.Astfel, și numai astfel, in laboratorul pasiunii inginerești și muncitorești s-a născut, iată, cuptorul de carbonitrurare cu elemente ceramice, care lucrează cu rezistențe electrice. Astfel s-a reușit, în calaborare

cu I.C.E.M., căptușirea cu material indigen a unor cuptoare de tratament termic cu atmosferă controlată și mediu neutru. Astfel s-a reușit ca parametrii funcționali ai unor noi produse să fie atinși simultan cu îmbunătățirea calității.Spiritul scrutător, responsabilitatea civică sînt deopotrivă caracteristice tinerilor ingineri sibieni, din rîndurile cărora am reținut, de pildă, chipurile lui Ion Udro- iu, Dan Paul Brînda- șu, și aceasta pentru că soluțiile tehnice preconizate de ei se împletesc în chip minunat cu activitatea lor politico-educativă, obștească. închinată slujirii intereselor colectivului. Inginerul Brîndașu, de pildă, este la vîrsta cind de obicei un tînăr iși încheie stagiul tinereții revoluționare în U.T.C. Are 26 de ani și este membru al Partidului Comunist Român de 5 ani. Sibian prin naștere, și-a dobîndit cultura tehnică la Institutul politehnic din București ; după un stagiu rodnic la întreprinderea de mașini grele din București, a venit aici, la vatra părintească, dornic să-și închine cele asimilate
Mihai 
NEGULESCU

(Continuare 
în pag. a III-a)

A COMUNIȘTILOR,
A TUTUROR CETĂȚENILOR

Pentru a lărgi activitatea noastră de propagandă, pentru 
a face să fie mai bine înțeleasă politica noastră de întregul 
partid, de întregul popor, trebuie ca, începînd de sus și pînă jos, 
cei mai buni activiști să participe activ la informarea membri
lor de partid, a maselor populare.

NICOLAE CEAUȘESCUDacă ar fi să schițăm un nortret spiritual al cetățeanului României socialiste. între trăsăturile lui caracteristice ar trebui să înscriem, neîndoielnic. dorința de a fi permanent informat asupra actualității politice, interne și internaționale. Nevoia de informare politică, organic legată de calitatea pe care o au oamenii muncii de constructori activi, conștienți ai noii orinduiri sociale, răspunde unei cerințe o- biective a dezvoltării societății noastre — și a- nume, asigurarea participării efective a maselor celor mai largi Ia conducerea treburilor obștești, a- dîncirea democrației socialiste, traducerea in viață, in deplină cunoștință de cauză, a politicii partidului în toate domeniile de activitate. Intr-adevăr, numai a- vînd un larg orizont politic, cunoscind bine preocupările actuale ale partidului și statului, realitățile și problemele la zi. din țară și de peste hotare, oamenii muncii sînt in măsură să aprecieze just evenimentele, să participe la opera de construcție socialistă. Informarea politică nu este numai o chestiune de cunoaștere- generală, ci și o problemă practică, deoarece cu cît oamenii vor fi mai bine informați, cu atit vor ințelege mai bine justețea politicii partidului, cerințele pe care le ridică aplicarea ei. esența și însemnătatea, caracterul necesar al diferitelor măsuri ce se adoptă.Consacrindu-se vocației de luptători pentru construirea noii societăți, comuniștii și-au asumat, în fapt, o înaltă responsabilitate in fața

poporului. Or, tocmai acest statut social impune prezenta lor permanentă în miezul evenimentelor, în mijlocul celor ce muncesc, ca purtători de cuvînt ai partidului, capabili să le explice politica sa și să-i mobilizeze spre a o înfăptui la fiecare loc de muncă — ceea ce. evident, presupune, înainte de toate, o temeinică cunoaștere a esenței acesteia, informarea lor sistematică asupra
în sprijinul dezbaterii publice a Programului de 
măsuri pentru aplicarea hotărîrilor Congresului al 
Xl-lea al partidului și ale Congresului educației 
politice și al culturii socialiste în domeniul muncii 

ideologice și cultural-educative

tuturor aspectelor care o definesc, asupra modului in care ea se materializează.Partidul nostru acordă o atenție deosebită informării politice a oamenilor muncii, ca o componentă a procesului de dezvoltare a conștiinței lor socialiste. In acest sens, este cunoscut că incă la Plenara C.C. al P.C.R. din noiembrie 1971 a fost preconizat un ansamblu de acțiuni pentru îmbunătățirea activității ideologice, ridicarea nivelului general al cunoașterii și educația socialistă a maselor — lărgirea orizontului dc cunoaștere presupunind și o mai bună informare politică.Această preocupare se reflectă pregnant in efortul sistematic pentru crearea, in domeniul mijloacelor informării de masă, a unei puternice baze materiale. România socialistă dispune de o presă puternic

dezvoltată, ce cuprinde peste 30 de cotidiane — cu un tiraj la o singură apariție de 3 560 000 exemplare — și 444 reviste și publicații periodice, cu un tiraj de aproape 7.7 milioane exemplare ; așa cum este binecunoscut, dintre aceste ziare și reviste, o bună parte se tipăresc in limbile naționalităților conlocuitoare— peste 50 de publicații centrale și locale, totalizînd un tiraj, la o apariție, de 720 000 exemplare. La a- cestea se adaugă emisiunile de radio și televiziune — difuzate pe mai mult? programe — realizate de asemenea în limba română și limbile naționalităților conlocuitoare, emisiuni al căror spațiu zilnic tinde săsporească continuu. Cincinal de cincinal au fost cheltuite fonduri de investiții tot mai însemnate pentru construirea de stații și relee pentru radio și televiziune. O considerabilă dezvoltare a cunoscut și cunoaște in continuare producția de carte și filme.In același timp, statul cheltuiește importante fonduri pentru achiziționarea din afară de filme, cărți, ziare, publicații de cele mai diverse genuri— științifice, tehnice, culturale, de artă etc. — de natură să contribuie la creșterea nivelului de informare a maselor, la educarea și lărgirea orizontului lor de cunoaștere.Remarcabil este deopotrivă modul in care concepe partidul nostru desfășurarea activității de informare a

(Continuare in pag. a IV-a)
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Să muncești chiar și întreaga viață

pentru izbînda unei ideiFără Îndoială, o atitudine revoluționară nu în- «eamnă neapărat un act spectaculos săvîrșit peste noapte, el poate să însemne și acțiunea consecventă, de lungă durată și temeinică pentru izbînda unei idei. Uneori, o consecvență de o viață. O muncă ambițioasă și tenace pentru a izbuti ceea ce pare, la prima Impresie, irealizabil e tot un act revoluționar. Am lntilnit, de curînd, un om a cărui viață se înscrie sub acest semn. Se numește Nicolae Luca, este inginer agronom și director al întreprinderii agricole de stat Grădiștea din ceea ce impropriu se mai cheamă Balta miței.— De clnd vă •Ici 7 l-am întrebat.— De douăzeci și de ani.— Cum se explică 7 A fost balta aceasta o pasiune a dumneavoastră ? Sînteți din partea locului 7 Ați primit o sarcină de partid 7— Nimic din toate astea. Balta nu mi-a plăcut nici cit negru sub unghie ; de loc sînt din Munții Vrancei, iar sarcină de partid, ce să vă spun 7 Clnd am venit aici nici nu eram membru al
o 

ln-

Ialo-aflațleincl

partidului. A fost „cursă" pe care mi-au tins-o niște... cartofi. Să vedeți... Terminasem cultatea cu o notă mare și fusesem reținut la Institutul de cercetări cole, cram, acolo, mat meu ! niște Interesante în Balta Ialo- miței privind cultivarea cartofului. Două culturi pe an ! EI, ce zici 7 Nu te-ar interesa ?« „Nu !“, am spus eu hotărît. Șeful meu a insistat mult, chiar foarte mult. „Cine vrei să

taagri-Lu- timp che-ln București, deci, de cîtva cînd mă văd de un șef de-aî „Uite, zice, se fac experiențe foarte

se ducă în pustietatea aia 7 Tu ești neinsurat, ai putea lucra vreo luni, acolo, nu mult 1“ Cu convenția și convingerea că merg numai pentru 3 luni, dar și cu gindul secret că după 2—3 săptămîni aș putea să invoc un motiv ca să mă întorc, am plecat. De la Fetești, peste Dunăre, cu bacul, apoi cu un car, drumul mi s-a părut fără sfirșit. Mergeam printre sălcii și bălării, printre mlaștini și rugi de mure, intr-un soi de junglă... Gindul întoarcerii s-a instalat și mai temeinic. Unde mai pui că după o zi întreagă de mers am ajuns într-un loc în care erau niscaiva acareturi și doar cîțiva oameni. „Stau o săptămînă, dacă tot am ajuns...", mi-am spus. Și pentru că venisem, m-am apucat de treabă. îmi ziceam că măcar să încep ; o să continue cel care o veni după mine. Am luat documentația, am sortat cartofii și într-o săptă- mină i-am și plantat. în a doua săptămînă a început să plouă strașnic și n-am putut pleca. Cind s-a zvîntat. eram cu geamantanul făcut. Am mal dat o raită să văd semănătura. să știu ce las... Cartofii, ce să spun, ră- săriseră și erau nemaipomenit de frumoși... „Am să mai stau o săptămînă, am zis, ca să-i ajut să se ridice". Le mergea tot mai bine. Așa că am mai stat, după aia, încă o săptămînă... Pe urmă încă una și încă una... Și tot așa, cîte o săptămînă, două, a trecut vara... Și tocmai tîrhpla rețină nistrul duminică aici decîtM-a dina că erau acolo citeva sute de hectare de grădină... „Dumneata, ce gin-

trei mai

citecînd nu se mai în- nimic ca să aici, în
luat

mă sosește mi- inspecție. Era și nu ne aflam eu și un paznic, să-i arăt gră-

duri ai „Să mă întorc !" zis dinsul. E bine să ră- mîi aici, că ai făcut treabă bună. Te punem șef de secție !“. După o lună mi-a și venit numirea... Și, nj-am impămîntenit. Vedeți, 25 de ani...— Și cum a rămas cartofii 7 Că parcă tot se obțin două recolte an 7— Metoda nu s-a dovedit rentabilă. Se obțineau, intr-adevăr, două recolte pe an, dar producția lor totală nu întrecea o producție de cartofi cultivați normal. In plus, cerea manoperă multă, cheltuieli mari. S-a renunțat.— Totuși, cartofii aceia nu se poate spune că nu și-au făcut datoria : i-au adus unui pămint bun, un agronom pe măsură.— Ei, nu știu cit e de bun agronomul... Pămin- tul însă e bun, Intr-adevăr... După cartofi avut totuși o reușită : demonstrat că se planta și aici vii și vezi... Ele există și acum și produc. Pe urmă am început și alte lucrări, mai mari...— Deci, viața dumneavoastră aici a început printr-un provizorat...— Da. Poate că provizoratul e inerent oricărui începător care Vine în- tr-o asemenea zonă. Dar curînd vin satisfacțiile profesionale și afecțiunea față de produsele muncii sale, față de pămînt și de oameni. începe atunci să crească în el dorința de a lăsa ceva în urma lui, ceva trainic. Și toată viața i se Înscrie sub acest semn. Pentru un agronom. pentru orice agricultor, fiecare plantă cultivată de el și ajunsă să dea rod, e un legămînt al conștiinței lui profesionale. Și civice. Pentru că a obține de la pămînt roade mai multe e un act revoluționar, demn de un

7“ m-a Întrebat. „Nu ' a

CU nu pe

am am pot li-

comunist. Cînd eram student. In urmă cu aproape 30 de ani, visam să mâ întorc în Vrancea și să fac acolo minuni. Eram foarte legat de locul natal. Mai merg și acum pe acolo din cind în cînd. Dar, acum, locurile mele sînt cele de aici. Pentru că aici peisajul este al meu, intr-un mod foarte acut. Eu l-am modificat, cu mina mea, cu priceperea mea. Eu și oamenii de care m-am legat aici. Un peisaj care-mi aparține ; lanuri imense de porumb, canale de irigații, mașini și drumuri, diguri mari și păduri, acareturi și flori, toate s-au făcut in acești douăzeci și cinci de ani și sînt implicat în ele ca și cum din mine ar fi crescut. Din pămîntul nostru pornesc în lume trenuri lungi cu porumb, uneori vin și avioane ca să încarce produsele noastre. Creștem și animale, producem carne, ulei, cereale în cantități ne dau sentimentul terii.Anul acesta amo secetă de 3 luni. Și totuși, din teama de a nu scoate nimic, am scos ceva mai mult... Oamenii au muncit în canalele de irigații cite trei sferturi de zi cu apa pînă Ia glt... Asta nu se numește devotament și spirit revoluționar 7— V-ați întrebat vreodată ce curs ar fi luat viața dumneavoastră dacă ați fi rămas la București 7— Greu de prevăzut, în orice caz, știu ce am cîștigat rămînînd aici.— Pentru tinerii agronomi aveți vreun sfat 7— Știu eu 7 Să nu se teamă de locurile depărtate și grele. Că poate tocmai acolo îi așteaptă marile împliniri ale vieții lor.

Care pu-avut

MIhal CARANFIL

Motelul „Bucura" din Hațeg oferâ oaspeților un confort ridicat și o bund servire

p <■ IfeK&gL *

Modernul spital județean din Buzâu Foto : 8. Cristian

iFAPTUL;

0 interesantă experiență în protejarea mediului înconjurător

CUM S-A TRANSFORMAT O SURSA
DE POLUARE ÎNTR-O RESURSĂ

DE SPORIRE A FERTILITĂȚII SOLULUI— Cu trei ani în urmă — ne spune tovarășul inginer Adrian Corda, de la Oficiul județean de gospodărire a apelor Ilfov — crescătoria de porci de la Chiriacu a fost pentru noi o problemă. Lipsiți de experiență, lipsiți de căi naturale de scurgere care să poată fi barate pentru acumularea spre ulterioară folosire a apelor uzate și a dejecțiilor, conducătorii unității lăsau să fie poluate și amenințate cu degradarea iazuri piscicole și terenuri din vecinătate. Oamenii au fost însă receptivi la critică. Mai mult decit atît, au acționat ca adevărați comuniști, animați de spirit revoluționar : nu s-au limitat să ia doar măsuri corespunzător indicațiilor date de specialiștii noștri ; au căutat ei înșiși soluții noi, originale, îndrăznețe. Azi, această unitate reprezintă pentru noi iarăși o problemă. Dar de altă natură. Am mers la crescătoria intercooperatistă de porci de la Izvoarele-Ilfov. Pe directorul unității, tovarășul Manolache Oprea, l-am găsit la instalațiile de epurare a apelor. Venise să verifice amenajarea noilor drenări și betonă- rile la unul din cele opt paturi de uscare a nămolului. Decantorul funcționa din plin. O echipă lucra la golirea unui pat de gunoiul bine zvîntat ce va fertiliza în curînd o tarla a cooperativei agricole. Iazul biologic amenajat în imediata vecinătate avea doar puțină apă și cu ajutorul unor motopompe, țevi și aspersoare. aceasta era folosită la irigarea unei tarlale cu trifoi și lucernă. Totul simplu, foarte simplu și, mai ales, funcțional. Nici un pericol pentru vecini, nici un fel de poluare, nici Un fel de probleme de depozitare. _ ,Directorul crescătoriei ne oferă eî- teva date.— Folosim în crescătorie cam 600—700 mc apă pe zi. încărcate cu dejecții, ele ajung in decantor. Nămolul gros se elimină in paturile de ușcare, iar apa, doar parțial epurată, se scurge în iazul biologic pe care l-am amenajat, pe o suprafață de patru hectare și jumătate. Are o capacitate de optzeci de mii de mc de apă. El poate să rețină apele ce se adună in decurs de trei luni. ~ cele acumulate în timpul iernii le folosim primăvara, pentru a plimenta umiditatea în sol, iar anotimpul cald sînt utilizate la gareg, in special, a lucernei și a unor tarlale cu sfeclă de zahăr, contribuind la realizarea unor importante sporuri de recoltă. Gunoiul uscat de pe paturi este folosit, de

asemenea, la Ingrășareă unor tarlale. Avem solicitări pentru gunoi și de la o secție a I.A.S.-Giurgiu, și de la cetățenii dornici să-l folosească pentru loturile personale.Despre eficiența folosirii apelor uzate de la complexul de porci și a îngrășămintelor ne-a vorbit președintele C.A.P. din Chiriacu, inginerul agronom Stelian State :— Pe tarlalele noastre semănate cu trifoi și lucernă am «trins cite 50 tone masă verde de pe loturile neirigate, cite 80 tone de pe cele irigate cu apă curată și cite 120 tone de pe cele irigate cu apele u- zate din iazul biologic. Cantitatea
Propunem un schimb 

de experiență 
la Izvoarele, 
județul Ilfov

ȘOFER ȘI PIETON, PE DRUMURILE PUBLICE
Pe noi suin iri-

de ape uzate din iazul biologic este suficientă pentru irigarea a 50—70 de hectare. La sfeclă de zahăr am strîns cu cinci tone mai mult la hectar de pe loturile unde, în afară de îngrășămintele chimice, am folosit și îngrășăminte de la porcine. Iar pe un lot semănat cu grîu am obținut un spor de peste 1 000 kg la hectar, folosind 30 tone de gunoi porcin la hectar. Este un îngrășămînt bun, în special pentru terenuri grele, unde îmbunătățește permeabilitatea. Dacă ne gindim că la un hectar, in condițiile noastre, avem nevoie de 400 kg superfosfat și 300 kg azotat, noi reușim să obținem același efect cu îngrășămintele porcine, la folosirea cărora nu ne costă decit transportul, și un adaos redus de superfosfați. Păcat că nu avem mai multe îngrășăminte de acest fel sau ape uzate cu suspensii. De asemenea, nu dispunem de suficiente mijloace mecanice de împrăștiat gunoiul pe cimp și remorci de transportat, ca să putem folosi la maximum timpul optim cînd trebuie efectuată îngrășarea solului...Iată cum o îngrășătorie de porci, de fapt o „fabrică de carne", atunci Cind este în mod corespunzător gospodărită de oameni care ințeleg toate implicațiile dintre producție și ca

litatea mediului și au relații de bună colaborare cu unitățile vecine ce produc vegetale, de asemenea conduse de oameni la fel de inimoși, cu inițiativă, se transformă dintr-un mare poluator într-o sursă de prețioase îngrășăminte naturale, care sporesc recoltele de pe cîmpurile învecinate.După cum am fost informați, exploatarea instalațiilor depoluante șl transportul gunoiului reprezintă în prețul de cost al cărnii produse o pondere de nici șase bani la kilogram, cheltuială care, de fapt, se Întoarce înzecit cultivatorilor de furaje, beneficiari ai apelor uzate șl ai gunoiului de la porcine.Cum se prezintă lucrurile la crescătoria vecină, cea de la Răsuceni 7 Aici, directorul său. Ion Petre, a fost de citeva ori sancționat (pe hirtie) de inspectorii Oficiului de gospodărire a apelor. Dar el așteaptă calm, zicind : „să vină constructorii să repare, eu răspund de producția de carne", în timp ce apele reziduale infestează vecinătățile, ca și cum nu ar purta nici o răspundere pentru natura înconjurătoare și deteriorarea calităților ei ! La fel se procedează și la crescătoria de la kilometrul 16 al șoselei București-Pi- tești (director Constantin Constanti- nescu), unde o instalație de epurare ultramodernă stă nefolosită, se degradează, iar apele reziduale cu dejecții cu tot se varsă in gropi mari (rămase de pe urma unei vechi cărămidarii) și amenință cu poluarea straturile freatice într-o mare zonă la nord-vest de Capitală.Revenind la discuția avută cu lng. Adrian Corda. l-am- întrebat de ce socotește că unitatea de la Izvoa- rele-Chiriacu este iarăși o problemă 7 — Pentru că experiența ei este prețioasă. Oare ceea ce se face la Izvoarele-Chiriacu nu se poate face și la Răsucenii din vecinătate, sau in alte unități 7 Bineînțeles că da......Interlocutorul nostru are dreptate. De aceea, sugerăm organizarea u- nui schimb de experiență a specialiștilor la fața locului, la Izvoarele-Chiriacu. Să se ducă și să vadă eficiența unor mijloace simple, să so- . cotească cu creionul în mină avantajele rezultate și să aplice și la ei acasă cele văzute, experiența înaintată.
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lotul de vie de- 
de la unitatea de vi-

Pădurea de... 
vită de vie♦

Intri in 
monstrativ
nificație Smulți, județul Galați, 
ca intr-o... pădure. Plantația 
este înălțată pină mai sus de un 
stat de om. Strugurii și frunzele 
se află deasupra capului, for- 
mind un „plafon" vegetal prin 
care soarele pătrunde discret. 
Boabele de strugure răsar de 
pretutindeni. Incintătoarea și 
rodnica pădure de... viță de vie 
poartă semnătura tehnicianului 
Mihai Julei, șeful unității și stu
dent la fără frecventă al Insti
tutului agronomic din Iași. 
Amenajarea acestui lot nu este 
o simplă demonstrație de vir
tuozitate viticolă. Creatorul ei 
ne spune că asemenea bolți de 
viță de vie se pot amenaja și in 
parcuri publice sau în ogrăzile 
oamenilor, îmbinînd utilul (pro
ducția de struguri) cu frumu
sețea. Mai știi ?

Înconjurul 
Pămîntului 
pe bicicletăîncă din copilărie, strungarul Gheorghe Ciupercă, de la întreprinderea mecanică „Ceahlăul" din Piatra Neamț, a îndrăgit mersul pe bicicletă. In fiecare săptămînă, In timpul său liber, pedalează pe distanțe de șute de kilometri. „După mine — spune el — e cel mai bun sport pentru sănătatea omului". Are 33 de ani și un registru voluminos în care și-a notat, cu o minuțiozitate rar întîlnită, numărul kilometrilor parcurși pînă acum. Știți care-i cifra la care a ajuns 7 La 50 000 de kilometri. Ădică. mai mult decît rul Pămîntului pe la
Vagonul 
fantomă

înconju- Ecuator.

Al. PLAIEȘU

Vitrina cu noutăti din comerț»

0 obligație comună, in interesul propriei securități:

RESPEEEAREA REGULILOR DE CIRCULAJIE
în ziarul nostru de miercuri, 6 octombrie, am publicat raidul-anchetă întitulat „Pieton prin București", care se încheia cu următoarele întrebări : „Ce arată statisticile miliției și ce învățăminte se desprind din ele atît pentru șoferi, cît șl pentru pietoni ? Ce măsuri și acțiuni trebuie întreprinse pentru disciplinarea tuturor participanților la traficul rutier ?“.Pentru a afla răspuns la aceste întrebări, ne-am adresat tovarășului eolonel VICTOR BEDA, șeful Direcției circulație din Inspectoratul General al Miliției, care ne-a spus :— Din păcate, statisticile noastre din acest an indică o creștere a numărului de accidente produse atît din vina conducătorilor auto, cit și a pietonilor. Mai exact, capitolul accidentelor grave arată că, în medie, din S accidente, 3 au avut loc din vina conducătorilor auto și 2 din cea a pietonilor. în București și în unele orașe mai mari, raportul amintit ajunge la paritate, adică 1 accident din vina conducătorilor auto și unul dîn vina pietonilor. Aceleași statistici relevă faptul că dintre persoanele care și-au pierdut viața în accidente, 54 la sută au fost pietoni șl 20 la sută șoferi. Așadar, cel mai mult au de suferit pietonii.— Unde s-au produs cel» mai multe accidente 7— Peste 46 la sută au avut loc îi» orașe, circa 28 la sută în sate și restul în afara localităților. în raport de categoria de autovehicule angajate în accidente, autoturismele reprezintă 42 la sută (deși ele constituie doar o treime din parcul auto al țării), autocamioanele 18 la sută, iar autospecialei^ (basculante, automacarale, cisterne etc.) 16 la sută. Un număr însemnat de accidente se datorase șoferilor începători, care, deși nu au experiență, depășesc adesea limitele legale de viteză, precum și acelor conducători auto profesioniști, care efectuează curse clandestine cu mașinile statului, circulînd pe căi ocolit» șl sub influența alcoolului.

— Care sînt cele mai frecvente cauze generatoare de accidente ?— în cazul conducătorilor auto, statisticile indică, în ordine : viteza excesivă, neacordarea priorității, neatenția, depășirea neregulanientară, alcoolul, oboseala. în ce privește pietonii, trei sint cauzele principale care duc la accidente : traversarea prin locuri nepermise, neasigurarea, înainte de a trece strada, lipsa de supraveghere a copiilor. Și. pentru că veni vorba de copii, trebuie subliniat că peste 16 la sută din pietonii care și-au pierdut viața in accidente au fost sub virsta de 10

dență maximă de ambele părți. în plus. în urma ciocnirii dintre un autovehicul și un pieton, cel care va avea de suferit mai mult va fi, fără îndoială, pietonul. Mulți dintre pietoni nu au în vedere posibilitățile limitate de oprire — in timp și spațiu — a mașinii, aventurindu- se riscant, periculos în trecerea străzilor. Din nefericire, la unii pietoni mai persistă mentalitatea că numai șoferii au datoria să-i ferească, iar. Ia rindul lor. unii șoferi nesocotesc pină și trecerile marcate, gîn- dind că pietonii vor fugi oricum din fața lor, că le vor face loc. In
Viteza excesivă, ignorarea zonelor de traversare 

a străzilor—cauze frecvente ale accidentelor
ani. Este dureros faptul că în fiecare zi, in medie, un copil iși pierd» viața, iar alți doi sau trei sint răniți.— Care dintre regulile de circulație, nerespectate cu strictețe, de către pietoni sau șoferi, duc la accidente grave 7— Atîta vreme cît toate statisticile arată, fără putință de tăgadă, că absolut orice accident a fost provocat printr-o Încălcare a regulilor de circulație, nu se mai poate vorbi de abateri grave sau mai puțin grave. în prezent, nicăieri în țară — nici în orașe sau la sate, nici pe arterele foarte aglomerate sau pe străzile așa-zis „liniștite" — nu-i este îngăduit nici unui pieton să traverseze fără să se asigure că nu apare vreun autovehicul, după cum nici unui șofer nu-i este permis să apese pe accelerator pină la refuz în ideea că are „cale liberă". Supunem atenției următorul calcul elementar : o mașină circulînd cu 60 kilometri pe oră parcurge într-o secundă peste 16 metri. în timp ce un pieton se deplasează doar cu circa 1 metru. Simplă alăturare a acestor date este edificatoare, constituind un apel 1* pru-

afară de încălcarea grosolană a regulilor de circulație, viața arată că acei șoferi care nu-i respectă și nu-i ocrotesc pe pietoni — respectindu-se ți ocrotindu-se, de fapt, pe ei înșiși nu se străduiesc să-și însușească nici normele unui comportament civilizat. nici particularitățile traficului rutier actual, normele conducerii preventive.— Care sint aceste norme ale conducerii preventive despre care a început să se vorbească tot mai mult în traficul rutier internațional 7— Nu spun o noutate că in circulație totul este să previi, pentru că, după producerea unui accident, nu Întotdeauna mai poți sau mai ai ce repara. Tocmai de aceea normele conducerii preventive urmăresc trei obiective esențiale. în primul rind, șoferul trebuie să ia în considerare toate situațiile posibile, pentru a preveni producerea accidentului. Al doilea, să acționeze în ața fel înclt să iasă cu bine dintr-o situație iminentă de accident. Al treilea — în cazul cînd angajarea în accident nu mai poate fi evitată în nici un fel — să ia. toate măsurile pentru ca urmările acestuia să fie

cît mai puțin grave. Iată un exemplu : trecind pe lingă un grup de copii, un șofer care și-a însușit normele conducerii preventive va reduce în mod reflex viteza, își va spori atenția și se va gindi cum ar proceda în cazul cînd unul dintre copii s-ar desprinde din grup și ar apărea brusc în fața mașinii. De asemenea. a preveni accidentele mai înseamnă să alegi traseul cel mai convenabil și mai puțin aglomerat, să păstrezi distanța optimă intre vehicule, să adaptezi mereu viteza la condițiile de climă, de timp și de starea drumului, să ai totdeauna o /.rezervă" de timp și altele. Dar în fruntea tuturor acestor prevederi — cu riscul de a ne repeta — esențială rămine respectarea cu strictețe a regulilor de circulație.In ce ne privește, depunem eforturi pentru a ne aduce contribuția la educarea și disciplinarea pietonilor și șoferilor. Au fost editate manuale școlare, cărți, broșuri și pliante pe teme de circulație, s-au turnat filme documentare, a sporit numărul de consfătuiri cu pietonii și șoferii con- travenienți. Au crescut exigențele la examenul de obținere a permisului auto, iar formațiunile de circulație și-au intensificat acțiunile de supraveghere și control în localități și pe drumurile publice — deși trebuie să mai eliminăm încă unele carențe, să .asigurăm, îndeosebi, o întărire a supravegherii la trecerile de pietoni, in așa fel incit să ajungem ca fiecare șofer să respecte cu strictețe regulile de circulație. Sintem hotărîți să facem tot ce depinde de noi pentru a spori neîncetat siguranța și cursivitatea circulației.La realizarea acestui deziderat trebuie să contribuie fiecare dintre noi — pietoni și șoferi. Cind ieșim in stradă, să nu „uităm" acasă elementarele reguli de comportare demnă, civilizată. într-un cuvint, să avem grijă și să ne ocrotim reciproc sănătatea și viața.
Petre POPA

Ce ne oferă magazinele de textile și încălțăminte 
pentru sezonul rece ?Recent am adresat tovarășului Nicolae Gănciulescu, directorul Direcției de produse textile și încălțăminte din Ministerul Comerțului Interior, citeva întrebări despre cantitatea fondului de marfă contractat eu industria ușoară și, in general, despre noutățile vestimentare pe care cumpărătorii le pot găsi în magazine în tot timpul sezonului rece.— Fondul de marfă de care dispunem, și cel care va fi indreptat in viitor spre magazine — ne-a spus interlocutorul — este cu mult mai mare decît cel oferit cumpărătorilor în sezonul trecut. Iată creșterile la principalele articole textile și de încălțăminte : la pardesie. de toate tipurile. creșterile sint de 40 la sută, la paltoane — 20 Ia sută, la stofe groase — 21 la sută, la cămăși și lenjerie tricotate și țesute — 10-14 la sută, la încălțăminte de iarnă — bocanci, ghete și cizme — de peste 10 la sută, iar la tricotaje groase — 15 la sută. Pentru ca cititorii să-și formeze o idee mai precisă asupra acestor procente, pot spune că pentru fiecare sortiment creșterile sînt de sute de mii de bucăți.La confecții se remarcă paltoanele

cu gulere din blană naturală sau imitații superioare de blănuri. în ce privește îmbrăcămintea pentru sporturi de iarnă sint asigurate cantități sporite de bluze, canadiene, scurte și hanorace din țesături variate, precum și pantaloni din țesături supraelastice foarte solicitate de cumpărători. Pentru încălțămintea de iarnă s-au contractat produse cu tălpi matrițate moi, moderne, antiderapante.Evident, un volum de mărfuri sporit impune și măsuri organizatorice noi, pentru ca desfacerea să se desfășoare in condiții optime. In consecință s-au organizat acțiuni de informare șl control în toate depozitele cu ridicata pentru ca mărfurile sosite din întreprinderile producătoare să fie îndreptate imediat spre magazine. De altfel, în toată țara, programul depozitelor se va reorganiza in funcție de necesitățile locale și după volumul de marfă care trebuie manipulat. Desigur, o cerință esențială este ca unitățile de producție ale Ministerului Industriei Ușoare, cît și ale cooperației să-și realizeze la timp și integral angajamentele contractuale.
Modernizări în rețeaua de alimentație publică 

din CapitalăIn ultimul timp, în toate cele 8 sectoare ale Capitalei au fost modernizate mai multe localuri. Notăm, între altele, restaurantele, autoservirile și localurile familiale Boema, Minion. Șiretul. Dumbrăveni, Pietro- șița, Ozana, Avîntul (profilat pe mincăruri ialomițene), Bumbe.ști, Jupiter (berărie). Pietroasele, Orizont ș.a. în toate aceste localuri s-au efectuat îmbunătățiri în distribuirea spațiilor interioare (prin compartimentări ce aduc o notă de intimitate), revăzindu-se totodată dotările spațiilor de producție și instalațiile igienico-sanitare. Sint în curs de modernizare sau urmează a fi modernizate alte 61 de unități de mai mare capacitate.Din informațiile primite de la conducerea Trustului de alimentație publică din Capitală am reținut că, odată cu modernizarea unităților, se desfășoară și o largă acțiune de diversificare a meniurilor. S-au elaborat, cu acest prilej, noi rețete care folosesc mai bine resursele alimentare disponibile și valorifică tradițiile bucătăriei românești.• „Electroargeș" la dispoziția.» ieșenilor. întreprinderea „Electroargeș" din Curtea de Argeș â des

chis recent la Iași un magazin de prezentare și desfacere. Sint puse la dispoziția ieșenilor ultimele creații ale fabricii : aspiratoare de praf, us- cătoare de păr. truse de lăcătușerie, rișnițe de cafea, polizoare portative, piese de schimb pentru toate aparatele realizate la „Electroargeș". La această primă reprezentanță a fabricii de la Iași s-a organizat și un atelier pentru remedierea defecțiunilor ce apar la aparatele aflate în termen de garanție. (Manole Corcaci).• Noi magazine universale. Din informațiile primite de la M.C.I. aflăm că în acest cincinal se vor construi 67 mari magazine universale. In acest an, pe lingă magazinele date deja in folosință la București („Unirea") și Piatra Neamț ur- mează să fie deschise și altele. Au început lucrările la noile magazine din Brăila, Tirgoviște, Cluj- Napoca, Arad, Oradea, Bîrlad ș.a.
Rubrică realizată de 
Gh. GRAURE 
M. IONESCU

pro-de .
județul 

Alba, a cumpărat de la Combi
natul chimic Valea Călugărească 
51 700 kg îngrășăminte fosfatice. 
Respectiva cantitate a fost în
cărcată in vagonul 315369756160, 
cu scrisoarea de trăsură nr. 
942318, la data de ...7 mai 1976. 
Cooperatorii din Balomir s-au 
grăbit să facă și plata, dar va
gonul nu le-a sosit nici in ziua 
de azi. Deci, nici după cinci 
luni de zile ! Pe unde s-o fi 
rătăcit vagonul fantomă ? In ce 
gară, in ce triaj 7 Care linie 
moartă o fi avut nevoie si fie 
„îngrășată" cu superfosfat 7 Noi 
așteptăm răspuns la întrebări, 
iar cooperatorii din Balomir — 
superfosfatul. Vara a trecut șt 
acuș-acuș se duce și toamna...

Cooperativa agricolă 
ducție din Balomir,

| Prețul... 
| speculeiPrincipala obligație de servl- Iciu a lui Radu Neamțu, conducător auto la IJECOOP Vîl- cea, era aceea de a aproviziona Icu mărfuri magazinele sătești din județ. De la un timp, el avea „slăbiciune" mai ales pentru transportul materialelor de I construcții. Cum ajungea la magazinele din diferite sate. R. N. făcea ce făcea și-i convingea pe unii gestionari să-i vîndă lui o I parte din sacii cu ciment pe car» i abia îi adusese.■ — De ce i-ați vîndut cimentul?!au fost întrebați cîțiva gestionari.— Păi. am crezut că vrea să-și zidească și el casă, ca i omul...1 Șoferul n-avea casă de zidit. Cimentul îl revindea altor ce- Itățeni, din alte sate. Cu supra- preț. Pînă la urmă, tot și-a „zidit" și el ceva : un dosar cu în- Ivinuirea de speculă, urmînd ca instanța să-i „prețuiască" exact toată osteneala.Mere de 
Cretesti» ,

In livada cooperativei 
Crețești, județul Vaslui, 
buzna, ca-n codru, șase 
cu tot atiția saci. Și unde nu 
zici că au început să-și umple 
sacii cu mere ca de pe moșia 
lor. Numai mere unul' și unul ! 
Soiuri alese. Ce mai : mere de 
Crețești ! După ce și-au făcut 
„plinul", au dat bir cu fugiții. 
Paznicul de cimp Vasile Băltă- 
rețu, ajutat de lucrătorii de mi
liție, a pornit pe urmele lor și 
indivizii au fost prinși. Toți șase 
erau de la coloana auto Huși. 
Veniseră împreună cu șoferul 
Vasile Mihăilă, iar șoferul — cu 
mașina statului 21-IȘ-1327. Pen
tru toți 
moașele 
miezul 
soarelui 
gust amar...

agricole 
au dat. 
indivizi,

6 și cu șoferul 7, 
mere de Crețești, 
plămădit din 
de vară, au avut

fai- 
cu 

mierea 
un

Gîștele din 
Frumusita» »Dacă odinioară gîștele au vat Capitoliul, cîteva _______de-ale lor, din zilele noastre, nu numai că n-au salvat viața stă- pînei lor, dar au și dus-o la pieire. Intîmplarea s-a petrecut în comuna Frumușița, județul Galați. Un autobuz plin cu călători mergea spre comuna Fol- tești. Deodată, pe raza comunei Frumușița a apărut în fața mașinii un cîrd de giște. Stăpina lor, Tudorița Bigu, a sărit în ajutorul necuvîntătoarelor. Apă- rind insă brusc în fata mașinii, femeia a fost accidentată și n-a mai putut fi salvată.

sal- surate

Rubrică realizată
cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii"
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Prin participare generală la lucru, prin bună organizare și disciplină

ROADELE TOAMNEI SĂ FIE STRlNSE GRABNIC
Șl DEPOZITA TE CU GRIJĂ

PORUMBULFRUCTELE
Munca în livezi, 

după grafice-programSintem în plin sezon de recoltare a fructelor de toamnă — mere, pere, prune, gutui — de depozitare a acestora în vederea aprovizionării de iarnă a populației. Pentru strîngerea, preluarea neintir- ziată și conservarea corespunzătoare a fructelor, în special a merelor, astfel îneît să se prevină orice pierderi, Centrala pentru legume și fructe a recomandat ca în fiecare județ să se întocmească programe de recoltare și valorificare a producției, în care să se precizeze sarcinile, termenele de executare și răspunderile pe unități și oameni. La întocmirea lor s-au avut în vedere recoltarea și preluarea cu prioritate a merelor de bună calitate, din grupele A și B, care să fie destinate însilozării. Pentru a preveni deprecierile calitative, merele se recoltează numai în ambalaje puse la dispoziție de către I.L.F. Cum sint respectate aceste cerințe ? Iată concluziile unui raid-anchetâ întreprins în mai multe fermePomicultura, veche îndeletnicire In județul Argeș, cunoaște o dezvoltare continuă. Trecerea de la livezile clasice la cele intensive, de mare randament, s-a concretizat prin înființarea, în ultimii ani, a 84 de ferme specializate și mixte, cu o suprafață totală de 13 200 ha. Acest lucru a permis specializarea oamenilor, aplicarea întregului complex de lucrări, ceea ce au dus la creșterea producției de fructe și îmbunătățirea calității lor.De citeva zile a început recoltatul fructelor. Cu toate că in acest an condițiile climatice n-au fost prea favorabile pentru pomicultură — au căzut brume tirzii și multe ploi reci și prelungite — printr-un efort susținut al lucrătorilor și specialiștilor din pomicultură s-a obținut o recoltă bună de fructe. Se poate spune deci că este anul în care programul de modernizare și dezvoltare a po- miculturii, întocmit aici, își arată roadele. Că lucrurile stau așa o dovedesc faptele. La cooperativa agricolă Davidești, brigada a treia condusă de Ion Valeriu, care a efectuat toate lucrările de întreținere la timp și a administrat la fiecare pom cantități suficiente de îngrășăminte naturale, obține cu aproape 30 kg de mere mai mult de la fiecare pom decît în fermele și brigăzile din a- ceeași unitate care n-au efectuat asemenea lucrări la timp. Recolte bune realizează și cooperativele a- gricole Curtea de Argeș, Domnești, Vîlsănești, Boteni, Cîmpulung, Băi- lești, Aninoasa, Golești și multe | altele.Important este ca acum recolta de fructe să fie strînsă la timp, să fie păstrată cu grijă. Ce se întreprinde in această direcție? I.L.F. Argeș urmează să preia din unitățile pomicole 12 800 tone de mere. Pină acum au fost transportate din livezi către silozuri și centrele de desfacere circa
CARTOFII

In silozuri, 
nu în grămezi pe cimpPentru unitățile agricole din județul Suceava, recoltarea cartofilor reprezintă lucrarea care presupune un mare volum de muncă, o amplă mobilizare a forțelor și mijloacelor mecanice. Ținind seama de suprafețele întinse cultivate cu cartofi, precum și de producția bună, dar și de condițiile climatice din această toamnă, biroul comitetului județean de partid a stabilit o seamă de măsuri teh- nico-organizatorice menite să conducă la grăbirea recoltatului și a li- . vrărilor. S-a avut în vedere, de pildă, între altele stabilirea la nivelul fiecărei unități agricole a vitezei zilnice de lucru la recoltat, sortat și transport pe destinații. Organizarea muncii în echipe mixte de cooperatori și mecanizatori, constituirea la nivelul fiecărei echipe a unei formații de încărcători, ca șl lucrul in schimburi prelungite — sînt alte măsuri care au făcut posibil ca, in ciuda vremii ploioase din primele zile ale acestei luni, pînă la data de 12 octombrie cartofii să fie recoltați de pe 91 la sută din suprafața cultivată.Dar Intre acțiunea propriu-zisă de recoltat și cea de transport se constată un important decalaj, pe cimp găsindu-se zeci de mii de tone de cartofi. De aceea, cuvîntul de ordine este ca, paralel cu grăbirea recoltării mecanice, să se intensifice peste tot, mai ales sortarea pe categorii și transportul. Cum se acționează pen-
Iscusința unui harnic colectiv muncitoresc(Urmare din pag. I) dezvoltării orașului său. Pentru că exemplul propriu este mai presus de orice, iată-1 pe Brîndașu învățînd el insuși cu pasiune, perfecțion!ndu-se mai lntîi in secția mecanică 3 a întreprinderii, pentru ca mai tîrziu să fie cooptat in atelierul de proiectare S.D.V. — unelte pneumatice.Urmlnd aceleași conduite intime ce-1 caracterizează pe un alt coleg al său. Ion Udroiu („La sfîrșitul fiecărei zile de muncă să se facă un bilanț : Ce ai realizat azi ? Ce ai face să realizezi mai bine îndatoririle mîine ?“), tînărul comunist Brîndașu, și asemenea lui atîția comuniști de la „Inde

pendența", nu se mărginește in a-și insuși la modul general comandamentele acestei etape politice și tehni- co-științifice, nu se mulțumește a fi propagandist cu fraza, ci se străduiește a fi propagandist cu activitatea concretă, prin asumarea și organizarea unor obiective anume ale fluxului productiv, împreună cu inginerul Radu Ruga, de pildă, a reușit astfel ca după repetate încercări să obțină un reper realizat anterior prin strun- jire cu „forfecarea" în șpan a unui mare procent de material costisitor — alamă sau aluminiu bară — prin- tr-un procedeu numai relativ complicat, mult eficient ca productivi

m A

pomicole din județul Argeș.3 800 tone de mere. Se insistă mai *- les asupra respectării graficelor de livrare, corelării ritmului de recoltare, preluare și expediere cu capacitatea de transport. O bună sincronizare între cules și transport am întîlnit la ferma pomicolă aparținînd I.A.S. Me- rișani. Cei 30 de muncitori din cadrul fermei, ajutați cu multă dăruire de elevi, recoltează și transportă zilnic la siloz 15 tone de mere. Merele sînt sortate și așezate în lăzi, pe calități, și imediat sint Încărcate în cele două remorci ale fermei și două autocamioane ale I.L.F., care le transportă la siloz.Am depistat însă și situații care vin în contradicție cu recomandările centralei și cu indicațiile comandamentului județean privind culesul și conservarea fructelor. în plantațiile fermei agricole de stat din Lucieni, bunăoară, de mai bine de 10 zile, reprezentanții I.L.F. Brăila și mai ales ai magazinului „Gostat" Pitești nu au ridicat nici măcar un măr. Pentru fiecare din beneficiari sînt ambalate aici în lăzi cîte 30 tone de mere de toată frumusețea. De la tovarășul Constantin Iordache, directorul I.L.F. Argeș, aflăm că sînt încă greutăți cu transportul. Simbătă, unii șoferi lucrează doar pînă la ora 12, duminica — aproape deloc, iar lunea se prezintă la program pe la o- rele 10—11. Un exemplu: simbăta trecută, în zona pomicolă a C.L.F. To- poloveni, din 18 mașini planificate să transporte mere au venit doar 9. în situația aceasta, fructele au rămas sub cerul liber in plantații. Sînt fapte care ar trebui să constituie obiectul unei serioase analize din partea comandamentului județean pentru agricultură, dator să a- plice măsuri severe în scopul prevenirii unor astfel de neajunsuri.
Horea CEAUȘESCU 
Gheorghe CIRSTEA

A

acestor cerințe detru îndeplinirea actualitate ?La cooperativa roaia, bunăoară, agricolă din Bo- ______,___________ , în brigada Giulești, condusă de Alexandru Nichita, toți membrii formației se aflau la muncă, dînd zor cu adunatul în grămezi și la sortat. Alături de ei lucrau și peste 200 de elevi. Bine este organizată munca și la ferma de cimp Bărăști a aceleiași cooperative, unde echipele de cooperatori erau sprijinite de aproape 250 de elevi, în cooperativele agricole de producție Forăști și Drăgușeni, alături de cooperatori și elevi sînt antrenați la munca cîmpului majoritatea an- gajaților din celelalte unități economice și -instituțiile comunelor respective. Și o excepție : la cooperativa agricolă de producție din Ciu- mulești, unde, datorită slabei preocupări din ultimele zile, pentru mobilizarea oamenilor și buna organizare a lucrului, graficele inițiale nu au putut fi respectate, existînd mari rămineri în urmă. Ce-i lucrurile s-au schimbat există încă suficient bine, aceeași problemă .și pentru unitățile din raza consiliilor intercooperatiste Cprnu Luncii, Iacobești și Ilișești, în care realizările la zi se situează sub media pe județ.

drept, acum în bine, dar loc de mai punindu-se
Gheorghe PARASCAN
corespondentul „Scinteii"

tate și consum de materiale.Să adăugăm că lingă asemenea specialiști, continuu preocupați de satisfacerea concretă a unor necesități ale producției, lucrează aici muncitori, tehnicieni și maiștri cu o tot mai înaltă calificare ; să reținem cu satisfacție că printre cîștigătorii pe țară ai trofeului a- nual „Strungul de aur" se află și tînărul Raica Nicolae, de la sculărle, etc. și atunci vom înțelege mai bine că sub emblema de ales renume tehnologic a „Independenței" își spun cuvîntul temeinic, rodnic și pregnant chibzuință gospodărească, pasiunea și dăruirea comunistă.

■••V

Recoltare diferențiată, potrivit
stadiului de coacereUltimele zile călduroase din Bărăgan au favorizat grăbirea coacerii porumbului. Ca urmare, pină la 12 octombrie a.c., întreprinderile agricole de stat din județul Ialomița au strins porumbul de pe aproape jumătate din suprafață, iar cooperativele agricole au recoltat 22 300 hectare din cele 85 657 cultivate. Trebuie menționat, totodată, că datorită măsurilor întreprinse de comitetul județean de partid și organele agricole — concentrarea forței de muncă, a mijloacelor de transport — in lanurile cu porumb aiuns la maturitate — în intervalul de la 8 la 12 octombrie viteza zilnică Ia recoltat în cooperativele agricole a fost depășită cu 600 hectare. Cele mai avansate la această lucrare sînt cooperativele agricole din comunele Gheorghe Doja, Mihai Viteazul, Dorobanțu, Făcăieni ș.a. La cooperativa agricolă din comuna Sf. Gheorghe, pînă ieri, 12 octombrie, au fost recoltate 200 hectare din cele 1 132 cultivate cu porumb. „Viteza zilnică prevăzută de 40 hectare va fi depășită — ne-a spus tovarășul Constantin Zamfir, primarul comunei — pe măsură ce se vor elibera forței* de la sfecla de zahăr, lucrare în momentul de față de primă urgență". După cum s-a stabilit, tot ce se recoltează se transportă în aceeași zi la baza de recepție. Și în alte unități, participarea la muncă este e- xemplară. La cooperativa agricolă din Ciochina au lucrat ieri la recoltat 600 de cooperatori, la Andrășești — 200 de cooperatori.Pentru a grăbi coacerea porumbului, în cooperativele agricole din raza S.M.A. Cuza Vodă, unde boabele au umiditate prea mare, a fost luata măsura să se facă depănușarea știu- leților în lan. Porumbul poate fi recoltat mai devreme și depozitat în bune condiții. Folosirea combinelor C-3 cu o adaptare foarte simplă la
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Culesul merelor la ZdrneștlFoto : M. CIoo

privind exercitarea contro-—.... ---------.... s_ une]ese-, care obți- pre- unui rigu-
econo- admi- sînt o- stocuri nevoi-

După cum se știe, în luna septembrie, Comitetul Politic Executiv al C.C. al P.C.R. a examinat raportul i lului financiar preventiv în i unități socialiste în primul mestru din acest an, prilej cu a apreciat pozitiv rezultatele nute în activitatea de control ventiv, în scopul promovării climat de ordine și disciplină roasă în gospodărirea eficientă și cu răspundere a mijloacelor materiale și bănești. în același timp, s-a arătat că se mai manifestă cazuri de angajare a unor resurse materiale și bănești fără o fundamentare mică suficientă, de cheltuieli nistrativ-gospodărești care nu portune. de creare a unor tehnico-materiale ce depășesc le reale ale planului, de folosire necorespunzătoare sau chiar de neuti- lizare a unor echipamente și utilaje aflate în bună stare de funcționare.Pentru înfăptuirea sarcinilor ce-i revin în actuala etapă de dezvoltare economico-socială a țării. în ordine prioritară irebuie asigurată întărirea laturii preventive a controlului financiar. în această idee, este de subliniat importanța controlului preventiv. ca pirghie operativă Și eficientă în oprirea — înainte de efectuare — a acelor cheltuieli care se dovedesc neoportune sau neeco- nomicoase. Trecerea la măsura împuternicirii compartimentului finan- ciar-contabil cu exercitarea controlului financiar preventiv este de natură să confere acestuia calitatea de controlor financiar al statului in unitatea in care lucrează. Pentru a releva eficienta intervenției acestui control, ne vom referi în primul rînd la unele rezultate obținute de controlul financiar preventiv exercitat de către organele Curții Superioare de Control Financiar și delegații permanenti ai Ministerului Finanțelor, băncilor și ministerelor. Astfel, numai in cursul semestrului I din a- cest an au fost oprite operații patrimoniale care nu erau legale și e- ficiente. devenind disponibile fonduri în valoare de citeva miliarde de lei. de sute de milioane lei valută.în ceea ce privește aprovizionarea tchnico-matcrială. controlul financiar preventiv a scos in evidentă faptul că sint încă dese cazuri in care conducătorii unităților, cadrele tehnice cu drepturi de decizie, și care cunosc cel mai bine necesitățile in domeniul aprovizionării tehnico-materiale. nu acordă suficientă atenție a- cestei probleme, efectuind aprovizionări nefundamentate, din care cauză se ajunge la situații ca. atunci cînd 

A

tăierea cocenilor este o altă inițiativă, care va rezolva eliberarea grabnică a terenului de resturi vegetale și va asigura, totodată, sporirea cantităților de furaje însilozate. Demonstrația a fost făcută la S.M.A. Slobozia, după care a fost preluată de toate secțiile de mecanizare. S.M.A. Andrășești a pregătit în acest scop 5 combine, care la o trecere taie cite 5 rinduri față de numai două rînduri

În județul Bacău

LIVRAREA OPERATIVA A UTILAJELOR TEHNOLOGICE

obiective restante de celuloză și hîr- Combinatul petro-

în județul Bacău trebuie să s« realizeze, in acest an. un volum de investiții în valoare de peste 4,5 miliarde lei. Ca urmare a preocupărilor organelor și organizațiilor de partid, ale constructorilor și beneficiarilor, pînă la această dată au fost terminate și puse in funcțiune însemnate capacități de producție la întreprinderea, de industrializare a cărnii. întreprinderea „Salina" din Tg. Ocna. întreprinderea de stat „A- vicola". S-au încheiat, de asemenea, lucrările la unele de la Combinatul tie Letea și de la chimic Borzești.Dar cu toate «ceste succese, realizările pe județ in domeniul investițiilor sînt nesatisfăcătoare. Vorbese despre aceasta atît procentele de îndeplinire a planului, cit și stadiile fizice ale lucrărilor,. Deși ne aflăm la începutul ultimului trimestru,, din planul anual de investiții s-a realizat doar 60 la sută. Aceeași proporție este valabilă și în ce privește planul de construcții-montaj. In acest ritm, pentru realizarea integrală a planului anual ar mai fi necesare încă... două trimestre. Din păcate însă, anul nu are cinci trimestre...Un raid întreprins pe șantiere • scos la iveală faptul că la o seamă de unități importante pentru industria județului, cum ar fi Combinatul petrochimic Borzești. întreprinderea metalurgică Bacău. întreprinderea de electrocentrale Borzești, I.F.E.T. ș.a. se mențin în restanță lucrări a căror valoare variază între 6 milioane lei și 173 milioana lei. Datorită unei insuficiente preocupări din partea beneficiarilor. 125 de lucrări nu au întrunit, pînă Ia finele lunii septembrie, condițiile pentru deschiderea finanțării, iar altele nu PQt fi „atacate" din cauză că 
se lichidează stocurile existente, să apară noi stocuri supranormative si. implicit, imobilizări de fonduri și ‘ credite restante. în primul semestru al anului 1976. numai la Centrala industrială de produse anorganice Rm. Vilcea s-a oprit, la controlul preventiv. achiziționarea a 203 tone profile si 358 tone tablă, iar la Centrala de prelucrare a lemnului din Capitală — confecții de carton ondulat, hîr- tie de ambalaj și de scris, feronerie ș.a.. în valoare de mai multe milioane lei.
In lumina sarcinilor subliniate de Comitetul Politic Executiv al C.C. al P.C.R.

CONTROLUL FINANCIAR PREVENTIV
instrument eficient de creștere

a eficienței economice
Unitățile economice au fost sprijinite de organele de control financiar preventiv ale Ministerului Finanțelor și băncilor in reanalizarea planurilor de aprovizionare, ținind seama de modificarea planurilor de producție, renunțîndu-se la unele a- provizionări in sumă de peste 900 milioane lei. precum si in activitatea de lichidare a unor stocuri su- pranormative de materii prime și materiale în valoare de circa 960 milioane lei.S-au identificat cazuri cînd ministerele si centralele industriale supraevaluează lucrările de investiții din competența lor, sau aprobă investiții care nu sînt in plan. De exemplu. la Centrala industrială de prelucrare a lemnului s-a aminat lucrarea „Dezvoltarea fabricii de mobilă de artă din stejar de Ia Arad", in valoare de peste 22 milioane lei. în- trucit actualele capacități nu sînt integral folosite-Iată și unele constatări în legătură cu importurile de materii prime si materiale. Deși, față de anii 

cit se realiza eu combina de recoltat furaje. Cocenii tăiați sînt ridicați de combinele de recoltat furaje, tocați și transportați cu remorcile la siloz. Tovarășul îng. Dumitru Ene, directorul S.M.A. Andrășești ne-a asigurat că. în acest fel, In unitățile pe care le servește stațiunea se va putea elibera mecanic o treime din suprafață.
Lucian C1UBOTARU
corespondentul „Scinteii*

nu au asigurată documentația de execuție. între acestea se numără instalațiile de pe platforma petrochimică Borzești, din cadrul Combinatului de îngrășăminte chimice Bacău, noile capacități de la Întreprinderea metalurgică ș.a.Cea mai mare greutate Insă pe care o întîmpină constructorii și mon- torii de pe șantierele băcăuane o constituie lipsa unor utilaje tehnologice. Sînt beneficiarL ca de pildă. Combinatul petrochimic Borzești,
Măsuri întreprinse de comitetul județean 

de partid șt solicitări către unele ministere

fapt care a fă- montate la timp, au livrat utila- prezent. I.M.S.

Combinatul da Îngrășăminte chimic* Bacău, Rafinăria de petrol Dărmănești, care nu au încheiat din vreme contracte pentru toată Utilajele tehnologice alocate^ .prin balanțe. Chiar si utilajele contractate sosesc pe șantiere cu întîrziere. uneori în discordanță cu termenele de montaj, în cazul combinatului de îngrășăminte chimice au sosit cu întîrziere pe șantier, numai în acest an. 124 de utilaje importante, cut să nu poată fi Alți furnizori nu jele nici pînă InCaransebeș, de exemplu, trebuia să expedieze încă în urmă cu 5 luni construcția metalică pentru cazanul Kellog, iar I.U.C. Rm. Vîlcea a depășit cu 4 luni de zile termenul de predare către beneficiar a capacelor de la turnurile de absorbție și a sobelor de contact pentru fabrica de acid sulfuric. Restanțe serioase față de aceste șantiere au si I.M.T. Morali. întreprindere* „Independența* Sibiu.Nerespectare* termenelor contrac- 

sau care pu- producție pro- de control fila „Mașinex-
precedent!, situația s-a îmbunătățit, totuși se mai fac importuri care depășesc necesarul real teau fi asigurate din orie. Astfel, organele nanciar preventiv de portimport", ca urmare a analizei întreprinse asupra importurilor da completare pentru unele piese necesare producerii locomotivelor și vagoanelor ce se exportă, au redus volumul acestor importuri cu 8,5 milioane lei valută. în unități ale Ministerului Industriei Construcțiilor de

Mașini s-a oprit aprovizionare* din import a unor materiale, piese și subansamble în valoare de aproape 2 milioane lei valută, deoarece acestea depășeau nevoile reale.Caracterul constructiv al controlului financiar preventiv exercitat de delegații permanent! la centralele industriale s-a reflectat în ajutorul pa care aceștia l-au acordat in mod direct în scopul eliminării neajunsurilor în ceea ce privește lichidarea unor stocuri de produse finite, reducerii debitorilor, intensificării încasării contravalorii mărfurilor exportate ș.a.Totuși, uneori, eficienta controlului financiar preventiv a fost diminuată de anumite neajunsuri care se manifestă în organizarea Si exercitarea acestuia la nivelul centralelor si unităților, uneori chiar al ministerelor, cu consecințe asupra situației economice nanciare a conducători nele cadre teraL doar
nefavorabile și fi- acestora. De pildă, unii de unități, precum și u- tehnice se ocupă, unila- de rezolvare* probleme-;

Județul Satu-Mare a încheiat

insămințarea culturilor păioase
în- A-a terminat de păioase. într-o telegra- P.C.R., tovară-

Județul Satu-Mare sămințarea culturilor nuntind acest succes mă adresată C.C. al șuiul Nicolae Ceaușescu, comitetul județean de partid arată : în spiritul indicațiilor Comitetului Politic E- xecutiv al C.C. al P.C.R., oamenii muncii din agricultura județului, mobilizați de organele și organizațiile de partid, de comandamentele local* 

Insdmințareo griului la cooperativa agricolă de producție „30 Decembrie' 
din Alexandria

tiun* la termenele planificate « tuturor obiectivelor prevăzute pentru acest an și pregătirea investițiilor pentru 1977. Pe fiecare șantier au fost luate măsuri concrete si analizate cu toate cadrele de răspundere. cu muncitorii. S-au stabilit sarcini precise, cu responsabilități pentru fiecare formație de muncă, pentru fiecare cadru tehnic, pentru fiecare comunist. Zilnic, se urmărește felul în care sînt recuperate rămî- nerile în urmă, iar la 35 de obiective s-a instituit raportarea decadală, în scopul prevenirii oricăror neajunsuri pe șantiere.Pe șantierele unde există un volum mare de utilaje nemontate s-au luat măsuri pentru crearea frontului de lucru, iar pentru intensificarea ritmului de montaj a fost organizat lucrul în două și chiar trei schim- „„„ buri. Au fost luate totodată măsuride utilaje.; tocmai pentru că nu au . Pentru .. ipregătirea investițiilor din fost livrata ih ordinea montajului. ■«'•o—-

tuale de către unele unități furnizoare a determinat întârzierea activității și pe șantierele de la întreprinderea electrocentrale Borzești, Trustul petrolului Moinesti. întreprinderea de industrializare a cărnii. Pe unele șantiere, cum ar fi cele de la Rafinăria Dărmănești, întreprinderea metalurgică, constructorii nu pot lucra cu toate forțele pentru că termenele contractuale nu sînt corelate cu cele de montai. Și pe șantierul Combinatului de îngră- 

iămint* din Bacău, precum ei p» șantierele de la Borzești se află, la or* actuală. In stoc cantități mariNu-i tnai puțin adevărat că și ritmul de execuție înregistrat In ultimele luni a fost mult sub capacitățile de care dispun șantierele respective. Ar fi fost de datoria conducerii Trustului de construcții industriale din municipiul Gh. Gheor- ghiu-Dej. a organizației de partid de aici să intervină operativ pentru organizarea muncii in două schimburi, pentru evitarea întreruperilor și stagnărilor, pentru asigurarea forței de muncă necesară și folosirea la întreaga capacitate a tuturor utilajelor de pe șantiere.Ing. Radu Manoliu, secretar al Comitetului județean Bacău al P.C.R.. ne-a relevat măsurile întreprinse, recent, de biroul comitetului județean. de comitetele orășenești și municipale de partid pentru intensificarea muncii pe șantiere, recuperarea restantelor, punerea în func-

operațiilor patrimonia-
lor tehnice și de producție, negli- jînd aspectele eficienței acțiunilor și măsurilor luate. Unii contabili-șefi dau dovadă de formalism in exercitarea atribuțiilor de control, neanalizînd temeinic conținutul economic al . ’le cuprinse în documentele pe care le semnează. Controlul financiar preventiv a scos in evidentă faptul că lipsurile care mai persistă în activitatea economico-financiară a unor ministere și întreprinderi se datoresc, în mare parte, organelor proprii de 

eontrol financiar, Intrucit ele dau dovadă, uneori, de formalism în e- xercitarea atribuțiilor de control, iar anumite cadre financiar-contabile sînt slab pregătite sau nu au experiența necesară. Aceasta are la bază si faptul că unele ministere nu îndrumă și nu controlează in suficientă măsură modul de organizare si exercitare a controlului financiar preventiv propriu în unitățile subordonate. De asemenea, cu toate că legea privind controlul financiar preventiv stabilește că miniștrii, conducătorii celorlalte organe centrale de stat și unități economice au obligația să asigure și răspund de utilizarea rațională, cu maximum de e- ficientă. a mijloacelor materiale și bănești, de respectarea dispozițiilor legale, iau, totuși, uneori decizii fără a analiza în suficientă măsură eficienta economică a acțiunilor inițiate.Pornind de la rezultatele de pînă acum, dar și de la unele neajunsuri existente, Comitetul Politic Executiv a trasat, după cum se știe, sarcina *ă ia măsuri pentru intensifi-

strîngerea integrală, recoltei de porumb, tomate și alte legu- de fructe, asigurînd
și consiliile populare, sînt antrenați cu toate forțele în bătălia pentru succesul întregii campanii agricole de toamnă, pentru fără pierderi, a sfeclă de zahăr, me, precum și îndeplinirea ritmică a obligațiilor a- sumate către fondul centralizat *1 statului și o bună aprovizionare a populației.

Foto : N. Constantinescu

anul viitor ; elabprarea de S.Ț.E., s- sigurarea documentațiilor ’tehnice pentru procurarea utilajelor, contractarea lucrărilor cu unitățile de construcții și asigurarea proiectelor de execuție. Pe fiecare șantier se află, în aceste zile, cîte un membru al biroului comitetului județean de partid care îndrumă, ajută și urmărește cum se traduc in fapt măsurile inițiate. Important este ca si titularii de investiții din Ministerul Industriei Chimice, Ministerul Industriei Metalurgice ș.a., împreună cu furnizorii de utilaje, să facă tot ceea ce este posibil pentru bunul mers al șantierelor. pentru recuperarea restantelor. pentru încheierea maxime a primului an cincinal. cu rezultate din actualul
BALTAGheorghe

corespondentul „Scinteii'

controlului financiar pre- și cuprinderea. în cadrul control, a unei sfere maicarea ventiv acestui largi de probleme esențiale pentru bunul mers al economiei. în vederea obținerii unei eficiente cit mai ridicate în toate sectoarele producției materiale. în perioada care urmează, în lumina indicațiilor date de Comitetul Politic Executiv, a sarcinilor subliniate de tovarășul Nicolae Ceaușescu. secretar general al partidului. la Consfătuirea de lucru de la C.C. al P.C.R. din 12—13 mai a.c., activitatea de control financiar preventiv a organelor Curții, Ministerului Finanțelor și a celorlalți delegați permanenti care exercită controlul financiar preventiv va fi orientată în numeroase direcții. între care : obținerea unei eficiente economice cit mal ridicate în activitatea de producție. investiții și export : descoperirea rezervelor existente și lichidarea imobilizărilor ; oprirea, încă în faza de contractare-comandă, a aprovizionărilor care depășesc nevoile reale ale producției, precum și reducerea importurilor la strictul necesar ; încadrarea unităților In nivelul cheltuielilor materiale, a celor neproductive si eliminarea cheltuielilor neeeonomicoase ș.a.De asemenea, se va pune un accent mai mare pe caracterul constructiv al controlului, creșterea exigentei. astfel ineît unitățile să fie sprijinite concret în lichidarea neajunsurilor. în gospodărirea mijloacelor financiare si materiale și tragerea la răspundere a celor ce se fac vinovați pentru nerespectarea ■ legilor sau proasta gospodărire a mijloacelor pe care întreprinderile le au în administrare. în acest context, de mare însemnătate este întărirea muncii politico-educative în rindul tuturor celor care au responsabilități în domeniul exercitării controlului preventiv, pentru a înțelege că este vorba de fructificarea cu maxime rezultate a fondurilor materiale și bănești ale poporului, ceea ce face inadmisibilă risipa, slaba eficiență economică. Totodată, este necesar ca ministerele, centralele industriale, întreprinderile si comitetele executive ale consiliilor populare să acționeze mai ferm pentru creșterea răspunderii conducerilor de unități și. in mod deosebit, a cadrelor tehnice, a celor care lucrează în domeniul a- provizionării și desfacerii, față de respectarea de riguroasă a disciplinei plan, a legilor statului.
Emil HATOS
prim-vicepreședinta al Curții
Superioare de Control Financiar
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Să aducem jArn prim-planul scenei

eroul aflat în A>rim-planul istoriei:

POPORULPrometeu, Oedip, Anti- Îiona, Electra, Lear. Harriet, Othello, Macbeth, Faust, Egmont, Wilhelm Tell — prezenta scenică a acestor eroi ai dramaturgiei universale continuă să fascineze publicul de azi, interpretarea lor constituind o mare piatră de încercare, dar și un prilej de adincă bucurie și satisfacție pentru actori. Evoluția societății a adus cu fiecare epocă un nou tip de erou dramatic pe scena teatrului, expresie directă sau indirectă a celor mai Înalte aspirații ale eroilor de pe scena vieții, chintesență a unui ideal uman superior, a credinței în om, în capacitatea acestuia de autoperfecționare. Și dacă teatrul a fost totdeauna o artă de majoră rezonantă socială și de intensă forță de înriurire și educare — atunci cînd nu și-a trădat menirea, rătăcin- du-se pe cărările înfundate ale gratuității sau bizareriei — aceasta s-a datorat și capacității sale de a aduce în lumina intensă a scenei, în fața publicului, eroi dramatici memorabili, personaje vii, impresionante prin încărcătura lor de umanitate complexă, adesea contradictorie, totdeauna acționînd asupra conștiințelor fie prin puterea exemplului, fie prin reacție inversă — In cazul unor tipuri ca Macbeth, Despot Vodă, Richard al III-lea, Peer Gynt.Fără îndoială Insă că simpla prezentă pe scenă a unor personaje interesante nu e de ajuns. De fapt, personajul dramatic nu e- xistă „în sine“. El se definește în acțiune, în conflict, în raport cu mediul, cu situația în care se află, cu epoca însăși. El luptă pentru ceva, împotriva unor piedici, gîndurile, sentimentele sale se exprimă în faptele sale, în dialogul cu sine sau cu publicul. Scopul pentru care luptă constituie miza sa dramatică și, totodată, definește raportul său cu epoca, cu societatea, cu istoria.Eroii capodoperelor clasice se definesc îndeobște în conflicte majore, în raport cu destinul, cu rigorile unor legi morale superioare. cu legile cetății. în virtutea unor principii pro

movate de poeticele clasice, eroii dramaturgiei au fost multă vreme aleși numai din rîndurile oameni- .lor de seamă — regi, titani, comandanți de oști și familiile acestora — oamenii de rind fiind hărăziți comediei. Romantismul, care „a pus boneta roșie vechiului dicționar", revolutio- nind nu numai limbajul, ci și structura dramei, a deschis porțile scenei și unor personaje de extracție socială mai puțin „nobilă", rezonanta majoră dovedin- du-se a fi o consecință a problematicii și a profunzimii investigației artisti

scena vieții, un erou care și-a cucerit cu jertfe grele libertatea și dreptul de a-și făuri singur destinul. Eroul acesta este poporul însuși, este muncitorul, țăranul, intelectualul devotat revoluției, este comunistul care a condus și conduce toate bătăliile pentru progresul material și spiritual al țării. Eroul acesta. omul din mase. este omul conștient de menirea lui istorică, gata a-si asuma răspunderi majore. El știe că $i de el depinde soarta tuturor, destinul colectivității din care face parte, destinul tării.
Educația politică 
și cultura socialistă - 

într-o unitate inseparabilă

ce în resorturile soclal- umane, iar nu a rangului șocial al personajelor.Dramaturgia română dintre cele două războaie a promovat un tip de erou dramatic caracteristic: o- mul mărunt sau intelectualul în conflict deschis sau surd cu mediul obtuz, mărginit, cu societatea bazată pe inechitate. Fără a fi un luptător — decit, poate, cu excepția lui Gelu Ruscanu din „.Tocul ielelor" — eroul acestei dramaturgii, numit fie Chirică, Spirache Nec- șulescu. Marin Miroiu sau Andronic, este purtătorul unui ideal înaintat de caldă umanitate, ideal pe care nu ajunge să-1 realizeze. Situațiile dramatice reflectă. direct sau indirect, condițiile sociale și, de a- ceea, eroul sucombă de cele mai multe ori în lupta inegală cu societatea. Reușitele sint puține și, adesea. ele sint obținute cu prețul unor compromisuri sau exprimă concesii ale autorilor față de adevărul major al realității.Transformările revoluționare petrecute în tara noastră în ultimele trei decenii au adus în prim plan pe scena istoriei, pe

Pe scena teatrului însă acest erou apare rar și. deocamdată. in imagini fragmentare, parțiale, fugitive. în anii trecuți au existat mai multe încercări de a-1 aduce pe scenă în prim-plan, așa cum e in viață. încercările sufereau, la început, de schematism, de stîngăcii datorate insuficientei cunoașteri a universului spiritual bogat, complex, al eroului real, de artificiozitate și livresc. în ultima vreme, asistăm la proliferarea unui tip de personaj dramatic, viabil fără îndoială, dar care își pierde viabilitatea prin multiplicarea sa disproporționată. Este omul care a greșit și care traversează un proces de conștiință, o criză. Și nu e vorba de un om „oarecare". Personajul dramatic cel mai frecvent este un om cu oarecare pondere în ierarhia socială — director, activist de partid, șef al unei unități — care se confruntă fie cu conștiința sa din tinerele, fie cu conștiința sa de acum și Intr-un sever examen, revelator. Rechizitoriul il rostește de cele mai multa ori un personaj mai tînăr.

eventual fiul celui încriminat. Se creează, astfel, un nou tip de conflict între generații, in care generația tînără apare ca singură purtătoare a idealului revoluționar. Dar acest ideal se afirmă in raport cu greșelile generației virstnice, așadar cu trecutul, nu în raport cu viitorul, nu în raport cu dinamica socială evolutivă.Valabil în sine, tipul a- cesta de conflict — și eroii pe care-i definește — reduce bogăția de aspecte ale realității, îngustînd aria de investigație și de cunoaștere. Misiunea educativa a teatrului se bazează însă tocmai pe capacitatea sa de a comunica publicului adevăruri profunde, majore despre viață, prin intermediul unor personaje reprezentative pentru epocă, pentru societate. Nu e vorba deloc de prezentarea unor eroi ideali, confecționați in laborator prin dozaje savante și necores- punZătoare realității, ci de acei oameni vii, care sint în stare să lupte pentru a- firmarea noului, să iubească și să urască, să se îndoiască si să sufere, să triumfe sau să se poticnească vremelnic in drum spre țintă, spre viitor. E vorba de acei oameni care privesc înainte și care-i a- jută și pe ceilalți să privească înainte. Societatea noastră socialistă e tînără și viguroasă. Ea trăiește cu fata spre viitor, nu spre trecut. Trecutul e prezent în noi și experiențele acumulate trebuie să constituie un permanent imbold In drumul spre viitor.
Dramă înseamnă acțiune, înseamnă conflict, înseamnă personaje în acțiune. in conflict cu mediul, cu piedicile spre tintă, cu ei înșiși. Oare oamenii „mărunți", oamenii „de rînd" nu au drame ? Nu au probleme ? Eroul pe care viata, istoria l-a relevat ca protagonist este eroul dramatic pe care scena noastră il așteaptă. El privește totdeauna înainte pentru că el și-a asumat conștient destinul de constructor, cu toate dificultățile implicate. El este eroul dramatic al epocii noastre.

Marqareta BĂRBUȚĂ

tv

„Ultimele zile ale verii"Savel Stiopul Iși datorează frumosul început de carieră rimă- rii sensibile cu „anotimpul moral" (cum il numea G. Călinescu) în care trăim. „Aproape de soare", „Anotimpuri" găsiseră corespondentele poetice și filozofice dintre e- venimentele unor biografii contemporane și lumea interioară a eroilor (un tînăr țăran ce deprinde la oraș nu numai meseria de oțe- lar dar și statutul moral, conștiința clasei muncitoare, în care intra; un bătrîn biolog pentru care formarea spirituală a noilor generații trece înaintea cercetărilor sale științifice). Acum, Savel Stiopul reintră in rîn- dul acelor forțe cinematografice de la noi care au ca scop ambițios, dificil, descifrarea procesului lent, uneori contradictoriu, dar ireversibil, de cristalizare a conștiinței morale evoluate, la omul României de azi.în „Ultimele zile ale verii" eroul este un inginer dăruit construcției și șantierului, de care răspunde, pină la uitarea de sine (și uneori de ceilalți, de micile lor „probleme personale") > O nobilă pasiune a muncii, o fermitate de principii în atingerea țelului, chiar cînd această inflexibilitate duce la conflicte (în primul rind cu birocrații și cu leneșii). „Dreptatea ți-o dă unul sau altul, nu o ai tu", caută să-l convingă pe inginer — autor al unor inițiative incomode pentru birocrați — un funcționar cu suflet de hîrtie. „Dreptatea mi-o ciștig singur, de fiecare dată, chiar dacă trebuie să mă bat cu toți", își susține poziția încăpățînatul om de acțiune. Regizorul a avut la dispoziție un scenariu literar bogat în sugestii, în semnificații umane, datorat lui Constantin Stoiciu. Ceea ce aduce de astă-

dată nou în portretistica cinematografică acest scenarist — febril reporter al actualității, căruia îi datorăm multe succese — este tonul viu polemic al eroilor săi (pole- mizînd cu oportunismul și cu ipocrizia, cu comoditatea și cu „a- ranjamentele"), modul dinamic de a defini oameni și fapte contemporane printr-o mișcare conflictuală de afirmare-negare, reu- șită-eșec, impas și reluare, de la un punct moral ciștigat, al propriilor experiențe. Un bărbat trecut de prima tinerețe, furat de iureșul șantierului, iși refuză împlinirile pe plan intim (ori le amină fără termen) greșind, în numele unui soi de fanatism al muncii, greșind față de sine și nu numai de sine. O profesoară discret îndrăgostită de acest om, care are curajul să-1 caute, în fiecare vacanță, dar n-are decît foarte tîrziu curajul să rămină lingă el. înfruntînd viața grea de șantier. Un cuplu tînăr care crede că fericirea personală poate trece peste orice : prietenie, respectul celorlalți ; un tînăr pentru care munca e o haltă intre două plăceri : sportul și femeile — sint cîteva pretexte vii ale unei discuții despre marea și mica fericire, despre altruism și individualism. în citeva secvențe dramatice ale filmului regizorul și interpreții găsesc expresia cinematografică potrivită, tonul sincer al polemicii : înfruntarea dintre inginerul Bunea (energic conturat de Cornel Coman) și birocratul Popovici (Matei Alexandru, subtil, insidios și demagog) ; între Bunea și tînărul său prieten (Ovidiu-iuliu Moldovan, mai „cinematografic" ca oricînd) și frumoasa laborantă

(Adriana Ionescu, foarte in rol). De cele mai multe ori însă, a- lunecarea regizorului spre sentimentalism îndulcește și prin a- ceasta artificiază relațiile dintre personaje, le dă un aer stin- gaci și cam abulic.De aceea, se simte in film o nepotrivire (i-am zice mai mult temperamentală) între asprimea, autenticitatea conflictelor scenariului, a cadrului în care ele se desfășoară, și lirismul ades minor, către care înclină regizorul. El își rezervă aici cu precădere rolul de rezo- neur liric, contemplativ, al timpului care trece, simbolizat, ostentativ, în frunze ce cad. in melodii suave cu întrebări ce nu-și găsesc răspuns, în decoruri prea prăfuite pentru oamenii (cel puțin în concepții) moderni care le locuiesc ; profesoara e- mancipată ca atitudine (deși foarte domnișoară de pension ca mișcări și reacții).In aceste situații, interpret! buni, ce s-au impus cinematografic tocmai prin firesc, autenticitate (Cornel Coman și Maria Rotaru) sint antrenați uneori în note false. Mai convingători, în plan doi: Ovidiu-iuliu Moldovan, George Mihăiță, Matei Alexandru, Constantin Drăgănescu. Regizorul n-a mai a- juns aici, ca în filmele sale de început, la fluența elegantă dintre ambianța exterioară și lumea interioară a personajelor sale, la tonul simplu, natural, ce dă valoare poetică unor existențe cinematografice (aparent) prozaice.„Ultimele zile ale verii" rămîne, deci, o experiență artistică ce nu realizează acordul vital intre ce și cum, deși include multe idei și intenții interesante.
Alice MANOIU

PROGRAMUL I

16.00 Teleșcoală.
16.30 Curs de limbă germană (nivel me

diu).
17,00 Telex.
17,05 Enciclopedie pentru tineret.
17.30 Imagini din Pakistan : Lahore. Re

portaj.
17.50 Arte vizuale.
18.15 Săptămîna muzicală.
13.40 Tragerea pronoexpres.
18.50 Consultații In ajutorul lectorilor, 

propagandiștilor și cursanțllor din 
învățămîntul politico-ideologic. 
Ciclul : Principalele momente ala 
istoriei patriei, mișcării democra
tice și muncitorești din România, 
ale istoriei P.C.R. Tema I : For
marea limbii șl a poporului român. 
Continuitatea românească pe teri
toriul vechil Dacii.

19,20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal.
20,00 Revista economică TV.
20.30 Film artistic : „Așteptarea" — o 

producție a studioului cinemato
grafic „București".

21.40 Invitați în studioul 3.
22.15 24 de ore.

PROGRAMUL n

20.00 Selecțtunl din operetele lui Johann 
Strauss.

20,25 O viață pentru o Idee : Daniel 
Danielopolu (1884—1955) — fiziolog 
șl clinician renumit.

20,55 Treptele afirmării.
21,35 Telex.
21.40 studioul de poezie.
22,05 Turism și vînătoare.

a aparut t „Revista de filozofie" vwRevista publică articolele „Corelația dintre economic și politic în procesul instaurării noii ordini economice internaționale" de Gheorghe P. Apostol, „Cu privire la conceptul de putere politică" de Virgil Măgurea- nu. „Trăsăturile generale ale teoriei marxiste a determinismului social" de Radu Florian, „Rădăcinile ideologice ale revoluției americane" de Ovidiu Trăsnea. La rubrica „Cronica Ideilor" sînt inserate articolele „Note despre gindirea marxistă italiană

contemporană" de Ion Șerbănescu, „Concepția lui Gramsci despre revoluția socialistă în dezbaterea politi- co-ideologică actuală" de Ilie Fonta, „Filozofie și acțiune politică la tină- rul Gramsci" de Vladimir Tismănea- nu și Mihai Milca. în continuare, revista conține rubricile „Confluențe" „Opinii despre cărți" „Critică și bibliografie", „Viața științifică", „Consultații pentru învățămîntul politico- ideologic de partid".

(Urinare din pag. I)maselor. în spiritul înaltei principialități proprii întregii sale politici, partidul acționează neobosit pentru asigurarea unei informări corecte, o- biective a maselor, pentru respectarea adevărului în prezentarea și explicarea evenimentelor. Tocmai pentru a se exclude orice posibilitate de dezinformare, de vehiculare a unor informații ce contravin realităților, a fost statuată prin lege obligativitatea verificării minuțioase a faptelor aduse la cunoștința opiniei publice. Este caracteristic pentru societatea noastră faptul că tot ceea ce întreprind partidul și statul pe plan intern sau extern are loc în văzul opiniei publice. Cetățeanul României socialiste este un om informat asupra tuturor actelor care privesc dezvoltarea de ansamblu a țării, ca și existenta lui de fiecare zi, este temeinic informat asupra a ceea ce se întreprinde în prezent, ca și în perspectivă, asupra direcțiilor în care trebuie acționat cu precădere pentru a făuri o societate prosperă, cu un înalt nivel de civilizație materială și spirituală. Consfătuirile organizate pe plan național și local cu oamenii muncii din cele mai diverse sectoare de activitate, practica dezbaterii publice a principalelor ho- tăriri de partid și proiecte de legi prilejuiesc informarea întregului popor asupra celor mai importante probleme ale politicii interne și externe care stau în atenția conducerii partidului nostru într-o perioadă sau alta.Ducînd o politică creatoare, Întemeiată pe analiza științifică, mar- xist-leninistă, a realităților, a schimbărilor ce se produc neincetat in viața socială. partidul promovează continuu, în toate sectoarele vieții sociale, forme și metode noi de conducere șl organizare, corespunzătoare noilor cerințe. în mod firesc, realizarea tuturor acestor perfecționări, soluționarea multiplelor probleme pe care le indică dezvoltarea țării noastre în etapa actuală solicită perfectionarea informării politice a oame-

Imagine din comuna Odoreu, județul Satu-MareFoto : S. Cristian
„ Vocația

A fost Inaugurată cea de a 6-a ediție a „Săptămînii . istoriei orașului Curtea de Argeș", sub genericul „Vocația universală a culturii românești", prestigioasă manifestare cu caracter educativ. Tematica manifestărilor se înscrie generoaselor idei, prețioaselor indicații cu privire la activitatea spirituală, formulate de secretarul general al partidului In expu-

universală a culturii 

românești11

nerea la Congresul e- ducației politice și al culturii socialiste. Participă la manifestări prestigioase personalități în domeniul istoriei și artei, care vor angaja cu localnicii un instructiv dialog în scopul definirii culturii românești în raport cu cultura altor națiuni, al conturării unui tablou al contribuției noastre la îmbogățirea tezaurului științei și culturii universale.

în ziua inaugurată au ținut expuneri pe diferite teme culturale acad. Octavian Oni- cescu, conf. univ. Dan Grigorescu, prof. univ. Vasile Drăguț, prof, univ. Dinu C. Giures- cu, scriitorul Dan Zamfirescu, muzicologul Viorel Cosma. A urmat spectacolul lite- rar-muzical „România, țara mea de glorii", prezentat de formațiile cultural-artistice din localitate. (Gheorghe Cîrstea).

Figuri memorabile 
ale mișcării noastre muncitorești

100 de ani 
de la nașterea lui 
Gheorghe Oprescu

S-a împlinit zilele acestea un secol de la nașterea lui Gheorghe O- prescu, militant al vechii noastre mișcări muncitorești, care a desfășurat în primele decenii ale acestui veac o neobosită activitate pentru organizarea profesională și politică a clasei muncitoare, pentru propagarea largă a ideilor socialiste.Născut la 6 octombrie 1876 In comuna Izvoarele, județul Dîmbovița, și rămas orfan de mic copil, Gheorghe Oprescu a plecat la București spre a învăța o meserie. Intrind ca ucenic intr-un atelier de tîmplărie, a cunoscut din plin viața grea a muncitorilor din acei ani, ceea ce i-a îndreptat pașii spre lupta revoluționară.în acel timp, mișcarea muncitorească, apărută cum se știe detimpuriu pe scena social-politică a țării noastre, cunoștea un proces de maturizare politică, ceea ce își găsea o vie oglindire în intensificarea luptei pentru organizare politică și profesională — în cercuri socialiste „România muncitoare" și în sindicate bazate pe principiile luptei de clasă și solidarității internaționale. Gheorghe Oprescu s-a încadrat de la bun început alături de I.C. Frimu, Ștefan Gheorghiu, Voicu Andreescu și alți militanți socialiști în această acțiune, aducîndu-și contribuția la întemeierea în anul 1905 a sindicatului muncitorilor tîmplari.în același timp, a luat parte activă la organizarea acțiunilor greviste ale lucrătorilor tîmplari. Astfel, cînd in ajunul primei Conferințe sindicale din 1906 a izbucnit puternica grevă a celor 1 000 de muncitori tîmplari, el se afla în primele rînduri ale luptei, îndemnlnd la rezistență hotă- rîtă împotriva patronatului. Și muncitorii au rezistat, timp de șase săp- tămîni, reușind să învingă in confruntarea cu patronii. în broșura „Darea de seamă pe 10 ani a activității sindicatului lucrătorilor tîmplari", redactată de el, Gh. Oprescu a relatat o impresionantă manifestare de solidaritate internațională muncitorească, petrecută în timpul acestei greve — în speță, refuzul muncitorilor germani de a executa o lucrare comandată de un patron din București ; ei au declarat că „nimic

nu vor lucra pentru România pînă ce patronul... nu va ceda cerințelor lucrătorilor săi".în anii care au urmat, Gheorghe Oprescu a îndeplinit importante însărcinări în cadrul mișcării sindicale — secretar al Uniunii lucrătorilor tîmplari și apoi membru al Comisiei generale a sindicatelor — afirmîn- du-se ca un luptător hotărît pentru propagarea ideilor socialiste, a spiritului revoluționar în rindurile acestei mișcări, pentru strîngerea și cimentarea legăturilor dintre sindicate și cercurile „România muncitoare", în anul 1912 a inițiat editarea publicației „Lemn și mobilă", cu subtitlul semnificativ : „Ziar pentru apărarea intereselor lucrătorilor în lemn și mobilă din România".Impresionau eudeosebire la acest muncitor nu numai consecvența și combativitatea sa revoluționară, dar și preocuparea sa pentru pregătirea marxistă, pentru studierea operelor lui Marx și Engels. într-un referat prezentat la Congresul mișcării sindicale din 1914, Gheorghe Oprescu, analizînd problema lipsei de lucru, a șomajului, a făcut un aspru rechizitoriu rînduielilor capitaliste în spiritul ideilor expuse de Marx în „Capitalul" și de Engels în „Situația clasei muncitoare din Anglia", subliniind în încheiere că „mijlocul cel mai eficace pentru înlăturarea definitivă a lipsei de lucru este Înlăturarea însăși a sistemului de producție capitalist".Inima lui Gheorghe Oprescu a Încetat să bată în aprilie 1917, pe cînd era înrolat în armata română aflată în Moldova. Jertfa sa, alături de a altor militanți socialiști, precum Di- mitrie Marinescu, dr. Ottoi Călin, constituie o mărturie vie a patriotismului fierbinte al mișcării noastre muncitorești. Credem că nu se pot găsi mai potrivite cuvinte la încheierea acestor rînduri decît cele pe care în urmă cu 58 de ani i le dedica ziarul „Socialismul" : „Amintirea lui ne va fi pururi scumpă, iar dragostea și munca neclintită pentru propagarea celei mai frumoase idei, socialismul, ne vor servi drept pildă".
Ion FELEA

Două expozifii belgiene„în linia marilor sculptori expresioniști ai secolului XX, Ianchelevici ocupă un loc preponderent datorat bogăției gîn- dului, profunzimii sentimentului și vigorii formei". Cuvintele lui Je'an Cassou, reproduse în prefața catalogului ce însoțește expoziția bucu- reșteană a artistului belgian Ianchelevici, caracterizează succint personalitatea puternică a sculptorului, al cărui palmares artistic impresionează prin varietatea șl bogăția manifestărilor.Expoziția deschisă în holul Teatrului Național prezintă complex această personalitate, inclu- zind, pe lingă sculpturi, fotografii ale unor monumente realizate de Ianchelevici, desene și volume ce i-au fost închinate. Ea conturează, pentru privitorul român, imaginea unei arte al cărei echilibru indică o viziune formată in timp, un meșteșug cizelat cu atenție. Figura centrală a monumentului ridicat în La Louvlere sau aceea a Luptătorului din rezistență — „Monumentul național al deținutului politic", ridicat la Bren- donck, ca și monumentul „Omagiu geniului uman" (pentru a aminti doar cîteva exemple din bogata activitate • desfășurată de sculptor în acest domeniu) demonstrează, o- dată cu atitudinea de angajare civică, o subtilă armonizare și raportare logică între idee și realizarea ei materială ; posibilitatea sculptu

rii sale de a decanta ți esențializa forma in scopul sublinierii sensurilor mari ale operei.Aceeași puternică înclinație spre forme stilizate, simplificate, puternic sugestive transpare și din sculpturile de mai mari sau de mai mici dimensiuni prezentate acum. în „Dialog" I și II, de e- xemplu, sau în „Copilul și cîinele" (în care forma blocului compact, masiv, din care s-a cioplit este încă evidentă) delimita

dini grațioase (atitudini pe care le reîntîlnim de multe ori în sculptură) indică aceeași mlădiere a mijloacelor in vederea sublinierii expresivității corpului omenesc, aceeași profundă cunoaștere a posibilităților lui de expresie.Sculptorul este de origine română și și-a început cariera artistică în România.
★Cartea îrțchinată de Roger Avermaete sculp

rea geometrică a masei sculpturale, șlefuirea ei precisă conferă operelor un sens de energie pozitivă.Ianchelevici este binecunoscut și ca portretist. O vibrație umană profundă străbate numeroasele portrete pe care expoziția le prezintă. Sînt portrete in care energia expresiei sau atitudinea meditativă a modelelor indică din partea sculptorului nu numai un a- cut spirit de observație, ci și un mod de a surprinde și de a explica Cu simplitate trăsături definitorii. „Poetul Robert Vivier", „Auguste Ver- meylen", ,.Angele", „Gi- sele", „Fabienne". ..Felice" — sînt tot atîtea lucrări în care sculptorul relevă conținuturi umane în meandrele lor cele mai intime.Desenele, imagini ale unor tinere fete în atitu

torului Ianchelevici, pre- eentată in expoziția „Carte din Belgia" în holul Bibliotecii Centrale U- niversitare, constituie un punct de legătură între cele două manifestări. Căci expoziția de carte din Belgia, prin caracterul ei cuprinzător și totodată selectiv, constituie încă o modalitate de cunoaștere a unor valori artistice belgiene. Orientată cu precădere asupra ilustrării unora din cele mai semnificative perioade din istoria artei, prezen- tînd, deci, volume care sintetizează experiențele unor perioade mai îndelungate de activitate artistică, dar oglindind in același timp căutările și rezultatele reprezentative pentru nivelul creației la care a ajuns arta belgiană contemporană, fiecare din volumele cuprinse în această expoziție contribuie la crearea unei sugestive imagini

de ansamblu asupra culturii din această țară. Numeroase lucrări ale cunoscutului istoric de artă Max J. Friedlander (prezentat pe un stand separat), cărți semnate de personalități marcante ale vieții culturale belgiene aduc in atenția privitorului român imaginea unor monumente și a unor valoroase centre artistice, arta străveche sau cea contemporană. Expoziția cuprinde deopotrivă sinteze ale unor mari epoci de cultură și monografii ale unor artiști reprezentativi, precum’ Rogier Van der Weyden, Quentin Massys, Lucas Van Leyden. Hieronimus Bosch, Jacob Jordaens, J. Ensor etc.Expoziția de carte belgiană prezintă evident un material extrem de bogat, riguros selecționat după criteriile severe ale calității, contribuind prin însăși varietatea modalităților de înfățișare la o mai bună cunoaștere ți apropiere spirituală între popoarele român și belgian.Coincidența acestor e- venimente cultural-artistice cu vizita in țara noastră a regelui Baudouin al Belgiei se constituie ca o sugestivă expresie a dorinței popoarelor belgian și român de a se cunoaște tot mai bine, de a dezvolta colaborarea prietenească, de a schimba între ele valorile lor spirituale.
Marina PREUTU

nilor muncii, o mai bună cunoaștere atit a hotăririlor de partid și a legilor țării, a măsurilor stabilite pe pian central, cit și a realităților locale, a problemelor dezvoltării județului, orașului, comunei. Totodată, în împrejurările în care în lume au loc atit de mari transformări, cînd însăși activitatea desfășurată de țara noastră pe plan extern se impune atenției întregii lumi prin caracterul ei constructiv și dinamic, se înțelege că oamenii trebuie să fie cît mai bine informați și asupra diverselor probleme ale vieții internațio

ca punct distinct la ordinea de zi a adunărilor generale de partid șl U.T.C. Pentru ceilalți oameni ai muncii, informarea politică urmează să se realizeze de asemenea lunar, cu prilejul adunărilor destinate în- vățămintului politico-ideologic de masă, organizat de către comitetele de partid, cu sprijinul comitetelor de sindicat, (in întreprinderi) sau al consiliilor locale ale Frontului Unității Socialiste (în cartiere și la sate).Pentru a veni în sprijinul celor care fac informarea politică. „Scîn- teia" și alte publicații, așa cum se
Informarea politică

nale, asupra poziției partidului și statului nostru față de aceste probleme.Acestor cerințe le-a răspuns Congresul educației politice și al culturii socialiste care a stabilit noi sarcini față de activitatea de informare politică desfășurată de organizațiile de partid. Potrivit acestor orientări, Programul de măsuri aprobat de Comitetul Politic Executiv a stabilit ca obiective majore ale muncii politice desfășurate de organele și organizațiile de partid in rîndul oamenilor muncii de la orașe și sate, ca și ale invăță- mintului politico-ideologic, popularizarea și explicarea hotăririlor partidului. a indicațiilor cuprinse în cuvîntările secretarului general al partidului, cunoașterea legilor țării, a hotăririlor organelor și organizațiilor de partid și de stat locale, in strinsă legătură cu sarcinile concrete ale fiecărui colectiv de muncă. Totodată, Programul a prevăzut obligația comitetelor sau birourilor organizațiilor de partid și U.T.C. de a organiza informarea politică a comuniștilor și uteciștilor, o dată pe lună,

prevede în Programul de măsuri, au început și vor continua să publice sinteze săptăminale și lunare ale evenimentelor politice interne și internaționale.Desigur, astfel de sinteze reprezintă un ajutor, dar activitatea de informare în adunările de partid nu se poate rezuma la simpla lor reproducere. O informare politică, în a- devăratul sens al cuvîntului, nu este de conceput fără o comunicare directă, vie a lectorului cu sala, ceea ce se realizează prin crearea tuturor condițiilor pentru ca participanții să adreseze întrebări, să fie antrenați în discuții care să ajute efectiv la explicarea conținutului principalelor evenimente politice ale vieții interne și externe, ia desprinderea unor concluzii practice pentru activitatea colectivelor de muncă.Importanța informării politice, rolul pe care este chemată să-1 îndeplinească în ridicarea conștiinței socialiste a celor ce muncesc impun ca această sarcină să fie încredințată cadrelor celor mai bine pregătite : in primul rind. membri ai organelor de partid județene, municipale, orășenești și comunale, ai celorlalte QJ-

gane locale de partid și de stat, lectori și propagandiști. Deosebit de importantă pentru ridicarea substanțială a calității informării politice a oamenilor muncii este deopotrită aplicarea întocmai a indicației data de tovarășul Nicolae Ceaușescu ca activiștii de frunte ai organelor de partid, ineepind cu primii secretari ai comitetelor județene, să participe activ la informarea comuniștilor, a tuturor oamenilor muncii, să meargă în fața muncitorilor, țăranilor, intelectualilor pentru a le lămuri problemele actuale ale politicii interne și externe a partidului nostru. Proce- dindu-se astfel, ciștigul va fi nu numai pentru munca de informare, ci pentru întreaga muncă politică a organizațiilor de partid.O contribuție spoi’ită la creșterea calității informării politice trebuie să aducă punctele de documentare politico-ideologică de pe lingă comitetele de partid orășenești, comunale, din unități economice, sociale și de învâțămint, cabinetele județene de partid pentru activitatea ideologică și politico-educativă. Bogata zestre documentară de care dispun cele mai multe dintre acestea, înainte de ioate materialul ilustrativ, trebuie să fie din plin folosită, asigurindu-ss astfel o mai bună explicare a tuturor aspectelor abordate.Evident, activitatea de informare politică a oamenilor muncii nu poate înlocui lectura individuală, efortul fiecăruia de a fi la curent cu tot ceea ce se petrece în viața politică a țării, a lumii întregi. Cu cit însă informarea politică va fi mai bogată și de o calitate mai bună, cu atit va stimula mai mult interesul, pasiunea pentru informarea proprie. Rezultatul acestei activități conjugate nu poate fi decit cel dorit : o mai bună cunoaștere și înțelegere a politicii partidului de către toți cei ce muncesc și, implicit, mai bune rezultate în aplicarea ei în practică la fiecare loc de muncă — deci, realizarea unor noi și însemnate succese In opera de construcție socialistă.
Ioan ERHAN

• OLT. La Casa de cultură a 
sindicatelor din Slatina a avut loc un simpozion pe tema „Informatică și conducere". Au fost prezentate „Programul de introducere a informaticii in unitățile economice ale județului Olt" și expunerea „Rolul informaticii în conducerea unităților economice". A fost deschisă o expoziție cu aspecte din informatică. • HARGHITA. La Casa 
de cultură din Miercurea-Ciuc s-au deschis cursurile de artă plastică și dansuri moderne ale Școlii populare de artă. La 
Cristuru-Secuiesc s-a desfășurat un șchimb de experiență pe tema activității de educație patriotică a maselor. Casa de 
cultură din Băile Tușnad a găzduit o seară literară dedicată aniversării a 101 ani de Ia nașterea poetului Șt. O. Iosif. La 
Gheorgheni, în sala de expoziții a Casei de cultură a sindicatelor a avut loc vernisajul unei expoziții consacrate aniversării a 125 de ani de la nașterea dr. Feher David și a 75 de ani de la înființarea spitalului din localitate. A fost prezentat simpozionul „Dezvoltarea asistentei .medicale în oraș". • ARGEȘ. La Cimpulung a fost inaugurată ediția a 7-a a „Toamnei mus- celene". Au fost prezentate : montajul literar-muzical „Un pămint numit România", o paradă a portului popular („Nestemate museelene"), spectacolul „Cafeaua actriței", patru simpozioane grupate sub genericul „Habitat cîmpulungean ’76“ pe teme de cibernetică, biologie, psihologie, artă, muzică, agricultură, urbanizare. • BAIA 
MARE. „Liră lingă inima țării" s-a intitulat recitalul de versuri patriotice prezentat de actori ai teatrului dramatic în fața colectivului de muncă de la I.M.M.U.M. In sălile Muzeului 
județean s-a deschis expoziția retrospectivă de artă plastică „Centrul artistic Baia Mare la opt decenii de activitate". O se
siune de comunicări științifice 
pentru tineret dedicată problemelor de cercetare tehnico- științifică a organizat comitetul municipal U.T.C. și consiliulmunicipal al sindicatelor. Mun
citori fruntași din întreprinde
rile băimărene au înminat cravatele roșii cu tricolor la 100 de școlari primiți în aceeași zi în organizația de pionieri sub denumirea de „Generația centenarului independenței de stat a României". • CLUJ. Festivita
tea primirii in pionierat a 
„Promoției centenarului inde
pendenței", de la Școala generală nr. 6 din Turda, a avut loc în Cimitirul eroilor de la Oarba de Mureș care și-au dat viata pentru eliberarea patriei de sub jugul fascist. In sălile Muzeului 
de artă din Cluj-Napoca este deschisă expoziția „Gravura japoneză în secolele XVIII—XX". • ARAD. La Ineu a avut loc o serbare cîmpenească prilejuita de tradiționala sărbătoare a culesului de vii. Sala Teatrului de 
stat din Arad a găzduit un reușit spectacol de dans modem fi acrobație susținut de grupul american „Ambasadorii prieteniei" din S.U.A. La Întreprin
derea de confecții din Arad * fost prezentată expunerea „Alexandru Sahia, scriitor și publicist român, luptător pentru cauza clasei muncitoare", prilejuită de împlinirea a 68 de ani de la nașterea scriitorului. Fenomenul 
haiduciei la români a fost evocat intr-o atractivă acțiune organizată de întreprinderea județeană cinematografică la cinematograful „Mureșul" din Arad, acțiune în cadrul căreia a fost prezentat filmul „Pintea". 
La galeriile de artă „Alfa" s-a deschis prima expoziție personală de xilogravură și litografie a tinărului grafician Constantin Mutica.
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SUVERANII BELGIEI AU VIZITAT 
IERI OBIECTIVE ECONOMICE 

Șl SOCIAL CULTURALE DIN CAPITALĂ

Cronica zilei

A doua zi a vizitei !n România a Maiestății Sale Baudouin, regele belgienilor, a fost consacrată cunoașterii unor aspecte ale dezvoltării industriale și urbanistice a capitalei patriei noastre, contactului direct cu realități ale vieții economice și so- cial-culturale din cel mai mare oraș al țării.înaltul oaspete a fost însoțit de Manea Mănescu, prim-ministru al guvernului, Ion Dincă, primarul general al Capitalei, Florea Dumitrescu, ministrul finanțelor, Alexandru Lă- zăreanu, ambasadorul României la Bruxelles.împreună cu suveranul s-au aflat personalitățile belgiene care-1 însoțesc în vizita în România.Primul popas a fost făcut la I.M.G.B., una dintre cele mai puternice unități industriale constructoare de mașini. Aici, regele Baudouin a fost informat pe larg asupra profilului și perspectivelor de dezvoltare ale unității de către Dumitru Nistor, adjunct al ministrului industriei construcțiilor de mașini, Nicolae Ganea, primarul sectorului 5, de specialiști, înaltului oaspete i-a fost prezentată gama largă a principalelor produse ce poartă marca întreprinderii. Este vorba despre cunoscutele utilaje și echipamente de înaltă tehnicitate și performanțe ridicate, cum sînt tur- bogeneratoarele de mare putere, coloane de sinteză pentru obiective ale chimiei, linii de producere a cimentului și altele — cu o pondere importantă în dezvoltarea unor ramuri economice. După cum se știe, o bună parte din producția uzinei este destinată exportului. în acest context s-a relevat aprecierea deosebită de care' se bucură produsele cu marca întreprinderii, chiar și în țări cu o îndelungată tradiție în Industria constructoare de mașini. S-a stăruit cu satisfacție asupra faptului că, I.M.G.B. întreține legături și cu firme din Belgia, apreciindu-se modul fructuos în care se desfășoară acțiunile de cooperare cu partenerii belgieni.Manifestînd un interes deosebit față de tehnologiile folosite, eficiența activității întregului colectiv, suveranul a cerut pe parcursul vizitei explicații cu privire la performanțele unor utilaje energetice, agregate. în dialogul cu cei prezenți, înaltul oaspete s-a interesat, de a- semenea, de modul în care este pregătită forța de muncă, cum se asigură calificarea personalului pe măsura sarcinilor de dezvoltare și mo
• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

dernizare permanentă a producției.Discuțiile purtate cu muncitorii a- cestei întreprinderi au oferit regelui Baudouin prilejul de a cunoaște grija permanentă a statului nostru pentru asigurarea unor condiții optime de muncă și de viață, pentru o retribuție echitabilă a activităților productive. Sintetizînd discuțiile avute cu muncitorii, suveranul belgian a spus : „în România am întîlnit muncitori animați de aceeași pasiune, dragoste și mîndrie pentru profesiunea lor ca și în Belgia".în încheiere, felicitînd întregul colectiv pentru realizările remarcabile obținute, regele Baudouin a semnat în cartea de onoare.Vizita în Capitală a continuat în cartierul Titan, un adevărat oraș satelit al Bucureștiului. Primarul sectorului 4, Cornel Nicoda, împreună cu edilii Capitalei, a înfățișat, în fața unor machete, dezvoltarea urbanistică a cartierului, preocupările de a asigura populației atit condiții confortabile de locuit, cit și posibilități de odihnă și agrement. S-a relevat, de asemenea, grija pentru a dota cartierul cu spații comerciale adecvate, cu școli și grădinițe, cu mij-
★Tovarășa academician doctor inginer Elena Ceaușescu, director general al Institutului central de cercetări chimice, a avut ca oaspete, marți dimineața, la sediul institutului, pe Maiestatea Sa regina Fabiola.Cu acest prilej, au fost prezentate organizarea cercetării chimice în țara noastră, unele rezultate și preocupări ale oamenilor de știință și specialiștilor din acest domeniu.în continuare a fost vizitată o expoziție ce reunește realizări ale colectivelor unităților componente ale Institutului central de cercetări chimice, obținute pe baza cercetărilor proprii. Au reținut atenția numeroase produse fabricate pe baza unor cercetări românești.In încheiere, Maiestatea Sa a arătat că a fost deosebit de bucuroasă de faptul că i s-a oferit posibilitatea
★La Ministerul Afacerilor Externe au avut loc marți dimineață convorbiri între ministrul afacerilor externe al Republicii Socialiste România, George Macovescu, și ministrul afacerilor externe și al cooperării pentru dezvoltare al Belgiei, Renaat van Elslande. S-au examinat noi posibilități, direcții și domenii de colaborare reciproc avantajoasă, rele- 

loace de transport optime. înaltul oaspete a vizitat apoi un complex comercial.Realizările bucureștenilor attt pe plan edilitar, cit și în domeniul satisfacerii necesităților populației s-au bucurat din partea suveranului belgian de o bună apreciere.După-amiază, Maiestatea Sa regele Baudouin, împreună cu Maiestatea Sa regina Fabiola au făcut o vizită la Muzeul satului.La sosire, înalții oaspeți au fost întîmpinați de Ion Jinga, vicepreședinte al Consiliului Culturii și Educației Socialiste, Dumitru Gheorghi- șan. primarul sectorului 1 din Capitală. de reprezentanții muzeului.Gazdele au prezentat cele mai semnificative construcții rurale, obiecte de uz gospodăresc, unelte de muncă, precum și de podoabă, care reflectă puterea de creație a poporului nostru, arta sa moștenită și transmisă peste veacuri.în timpul vizitei, mai multe formații folclorice, reprezentînd diferite zone ale țării, au oferit, prin muzică și joc, o elocventă imagine a frumuseții portului și obiceiurilor noastre naționale.
★de a afla unele aspecte din activitatea desfășurată de tovarășa Elena Ceaușescu pe tărîm științific, precum și realizări de seamă ale cercetării românești în domeniul chimiei.în cursul zilei de marți, Maiestatea Sa regina Fabiola a vizitat Muzeul de istorie al Republicii Socialiste România. Aici, președintele A- cademiei de științe sociale și politice, Mihnea Gheorghiu, a prezentat principalele exponate ilustrînd viața de milenii a poporului român pe aceste meleaguri.în continuare, a fost vizitat Muzeul de artă al Republicii Socialiste România, unde Dumitru Ghișe, vicepreședinte al Consiliului Culturii și Educației Socialiste, a relevat originalitatea și valoarea creației plastice românești clasice și contemporane.
★vîndu-se că există largi perspective de amplificare a relațiilor economice bilaterale. Miniștrii de externe ai celor două țări au procedat, de asemenea, la un schimb de păreri în probleme internaționale de interes comun, îndeosebi privind transpunerea în viață a prevederilor Actului final al Conferinței pentru securitate și cooperare în Europa.

Vizita delegației Ministe
rului învățămintului din R.P. 
Chineză Tovarășul Paul Nicu- lescu, viceprim-ministru al guvernului, a primit, marți după-amiază, delegația Ministerului învățămintului din Republica Populară Chineză, condusă de Liu Ai-fen, adjunct al ministrului învățămintului. care a întreprins, timp de mai multe zile, o vizită de prietenie în țara noastră. In cadrul întîlnirii, care s-a desfășurat într-o atmosferă caldă, prietenească, au fost discutate probleme ale perfecționării învățămintului în cele două țări, ale extinderii colaborării româno-chineze în acest domeniu. A fost de față Suzana Gâdea, ministrul educației și învățămintului.

Ministrul educației, bună
stării sociale și culturii din 
India Nurul Hasan, a avut marți întflniri cu președintele Consiliului Culturii și Educației Socialiste, Dumitru Popescu, cu ministrul Afacerilor Externe, George Macovescu. cu membri ai conducerii Consiliului Național pentru Știință și Tehnologie și Comitetului de Stat pentru Energie Nucleară.Seara, S. L. Kaul, ambasadorul Indiei la București, a oferit o recepție în onoarea ministrului indian.

Viceprim-ministrul pentru 
afacerile externe al Guver
nului Kampuciei Democrate, Ieng Sary, va face o vizită în țara noastră la invitația ministrului afacerilor externe, George Macovescu.

★Ministrul afacerilor externe al Republicii Socialiste România. George Macovescu, a primit o telegramă de mulțumire din partea ministrului federal al afacerilor externe al Austriei, dr. Willibald Pahr, pentru felicitările adresate cu prilejul numirii acestuia în funcție.
★Ministrul afacerilor externe al Republicii Socialiste România, George Macovescu, a primit o telegramă de mulțumire din partea ministrului a- facerilor externe al Republicii Togo, Edem Kodjo, pentru felicitările adresate cu prilejul numirii sale în această funcție.

Cu prilejul celei de-a 
XXXIII-a aniversări a creării 
Armatei populare polone, atașatul militar aero și naval al R. P. Polone la București, colonelul Czeslaw Nowicki, a oferit, marți, o recepție. Au participat general-colonel Sterian Țîrcă și general-colonel Vasile Ionel, adjuncți ai. ministrului apărării naționale, funcționari superiori din Ministerul Afacerilor Externe. generali și ofițeri, oameni de cultură și artă, ziariști.

Erau prezenți șefi de misiuni diplomatice acreditați la București, atașați militari, alți membri ai corpului diplomatic.
Delegația municipalității 

orașului Haga, condusâ de F. G. L. L. Schols, primarul orașului, invitată în țara noastră de primarul municipiului Iași. Ion Manciuc, a vizitat. In cursul zilei de marți, obiective social-cultu- rale din București. După-amiază, delegația a fost primită de primarul general al Capitalei. Ion Dincă. în cursul întrevederii, la care au participat Ion Gheorghe, prim-vicepreșe- dinte, și membri ai Comitetului executiv al Consiliului popular al municipiului București, s-a făcut un schimb de vederi asupra unor probleme de administrație și social-gos- podărești. Seara, primarul general al Capitalei a oferit un dineu în onoarea delegației olandeze.
Cocteil RoPrezentantul consular și comercial al Spaniei la București. Jose Carlos Gonzales-Campo Dal-Re, a oferit marți seara un cocteil cu prilejul Zilei Hispanității. Au participat Nicolae Ionescu, ministru secretar de stat la Ministerul Comerțului Exterior și Cooperării Economice Internaționale. Mihnea Gheorghiu, președintele Academiei de științe sociale și politice. Constantin Oancea, adjunct al ministrului afacerilor externe. reprezentanți ai unor instituții centrale, alte persoane oficiale. Au luat parte șefi de misiuni diplomatice acreditați în țara noastră, alți membri ai corpului diplomatic.Expoziție ®ub ausPiciile Consiliului Culturii și Educației Socialiste. marți la amiază, la Muzeul de Artă al Republicii Socialiste România. s-a deschis o expoziție, organizată de Muzeul „Wilhelm Lehmbruck" din Duisburg — R. F. Germania, cu- prinzînd lucrări semnate de sculptori germani aparținînd perioadei 1900— 1933.La festivitatea inaugurală au luat cuvîntul Mircea Popescu, director în Consiliul Culturii și Educației Socialiste. Richard Balken, ambasadorul R. F. Germania la București, și Siegfried Salzmann, directorul muzeului din Duisburg.*Teatrul pentru copii din Subotița — R.S.F. Iugoslavia — și-a încheiat, marți, turneul întreprins în țara noastră. Timp de o săptămînă, artiștii din țara vecină și prietenă au prezentat la Tg. Jiu și Craiova spectacole cu „Povestea ceasului" de Dragutin Dobricanin, au participat la un schimb de experiență cu actorii teatrului craiovean de păpuși și au vizitat obiective economice și social-culturale din județele Gorj și Dolj. (Agerpres)

Actualități 
din țările socialiste

MOSCOVA: Autovehiculele viitoruluiDupă ce neobișnuitul autovehicul purtînd numărul „02“ a parcurs pe poligonul de încercare de lingă Moscova distanta de 10 000 km. o comisie interdepartamentală trăgea concluzii cît se poate de favorabile asupra noului mijloc de transport. Au urmat apoi încercările electromobi- lului „06", realizat de aceeași grupă de constructori de la Institutul de cercetări științifice în domeniul e- lectromecanicii și de la Uzinele direcției generale de transporturi din Moscova. Același succes. Acum, prezența pe străzile Moscovei a unuia sau altuia din cele 8 autovehicule de acest gen, funcționînd pe bază de acumulatori și care transportă mărfuri la diferite întreprinderi comerciale, este un fapt obișnuit.
HANOI: Valorificarea3 200 de km este lungimea coastelor Republicii Socialiste Vietnam, marea adăpostind aci mari bogății. Depistarea, evaluarea și folosirea lor rațională în interesul poporului constituie obiectul eforturilor unui numeros detașament de oameni de știință și alți specialiști in materie.La 300 km nord-est de orașul Ho Și Min, pe malul mării, se află localitatea Nha Trang. în preajma ei se înaltă o clădire cu trei etaje: Institutul de cercetări marine. în vitrine, așezate de-a lungul pereților, se află peste 60 000 de diferite exponate ale florei și faunei marine: alge, ciuperci, scoici, raci, melci, șerpi, pești. Acestea formează în prezent obiec-
BUDAPESTA: Modernizarea rețelei feroviareîn Ungaria va continua și în acest cincinal, cu o amploare sporită, acțiunea de reconstrucție și modernizare a rețelei feroviare. Numai pentru reamenajarea gărilor (de-a lungul celor aproape 9 000 km de căi ferate în exploatare există- peste 1 600 de gări și stații) au fost alocați pentru perioada 1976—1980 mai mult de 6 miliarde de forinți.Principalele lucrări se vor concentra asupra porților feroviare ale Budapestei. Gara de Vest, construită cu peste un secol. în urmă pe baza planurilor celebrului inginer Gustave Eiffel, și declarată monument istoric, va fi consolidată, renovată și modernizată în întregime pînă în anul 1980. Situată tn centrul capita

„Este vorba de primele electro- mobile din lume care funcționează pe bază de curent alternativ" — declară conducătorul grupului de constructori, E. S. Avatkov. Curent alternativ de la acumulatori? Da, in timpul circulației, o instalație specială aflată la bordul mașinii transformă curentul continuu din acumulator în curent alternativ. Iar încărcarea acumulatorilor se efectuează la stațiile terminus, în mai puțin de o oră. de la rețeaua obișnuită. Ceea ce înseamnă că electromobilul poate parcurge, de fapt, distante nelimitate. pe rute înzestrate cu rețea de curent electric.Mașina respectivă are 60 CP și dezvoltă o viteză de 70 km pe oră, specialiștii prezicîndu-i un „viitor strălucit". (L. Duțâ).
resurselor oceanicetul unui amănunțit studiu, pentru că in provincia Phu Khanh, al cărui centru administrativ este orașul a- mintit. pescuitul constituie una din ocupațiile de bază ale locuitorilor și o importantă sursă de produse alimentare. Potrivit datelor existente, in trecut, in provincia respectivă se obțineau anual, pe baza resurselor marine, circa 70 000 tone de produse. Astăzi, datorită metodelor perfecționate de pescuit puse la punct în institut, producția a crescut considerabil. Ea va înregistra un și mai puternic avînt în anii ce vin. ca urmare a aplicării unor metode moderne de conservare și înmulțire a fondului piscicol, elaborate de același institut. (G. Dascălu).

lei ungare, ea va avea legătură directă cu linia trenului subteran care traversează orașul de la nord la sud. La gara din Kelenfold, o suburbie a Budapestei, pe lingă lucrările de modernizare propriu-zise va fi construit un sistem de pasaje subterane. La Kobânya-Kispest, altă suburbie a capitalei. se reconstruiesc atit gara, cît și împrejurimile sale. Pasaje aeriene pentru accesul la peroane, o statie auto, un punct de legătură cu linia de metrou — sînt cîteva din obiectivele ce urmează • fi realizate aci.Totodată, în Gara de Sud, care a și fost reconstruită, va fi amenajat Centrul de dirijare electronică a întregului trafic feroviar al R.P. Ungare. (G. Bondoc).
Noutăți despre activitatea 

Nadiei, Teodorei și a colegelor lor
IN CÎTEVA RÎNDURI

Ieri, secretarul Federației române de gimnastică. Nicolae Vieru, ne-a dat ultimele noutăți despre activitatea competiționâlă în lunile octombrie șl noiembrie a tinerelor Sportive din lotul reprezentativ.O formație de elită a gimnasticii noastre feminine, în frunte cu Nadia Comăneci și Teodora Ungureanu, va face o demonstrație de gimnastică la Antibes (Franța) între 20 și 25 octombrie. în formație, antrenorul Bela Karoly a introdus și alte sportive de-acum cunoscute, ca Mariana Constantin și Marilena Neacșu, precum și Gabi Gheorghiu, născută in anul 1963, deci în vîrstă de 13 ani ! (Ea a fost transferată de la Galați — liceul nr. 4 — unde a fost elevă a antrenorului M. Bujoreanu). Prin urmare, la Antibes, sportivele noastre vor începe si „aclimatizarea" cu atmosfera viitoarelor campionate mondiale din Franța. 1978, pentru organizarea cărora candidează orașele Grenoble, Lyon și însuși Parisul.La balcaniada de gimnastică — Salonic, 3—8 noiembrie — federația noastră de Specialitate a hotărît să trimită prima echipă reprezentativă,

cu Nadia Comăneci sau Teodora Ungureanu drept principală concurentă.După acest concurs cu caracter o- ficial, o nouă demonstrație, de astă dată la Hamburg, în cadrul Festivalului presei sportive din R.F. Germania (11—17 noiembrie). Antrenorii Bela și Marta Karoly vor conduce la Hamburg grupul de sportive compus din Nadia Comăneci. Teodora Ungureanu. Mariana Constantin, Marilena Neacșu, Luminița Milea și Gabi Gheorghiu.De la Hamburg, un zbor lung pînă la Tokio, pentru Nadia Comăneci, Teodora Ungureanu, Mariana Constantin și antrenorul lor. în „Cupa Kumiki" (17—22 noiembrie), destinată de federația din Japonia celor mai buni gimnaști și gimnaste din lume, Nadia Comăneci este programată cu exerciții de demonstrație, în timp ce colegele ei vor participa la concursul propriu-zis.Urâm gimnastelor noastre și antrenorilor lor — care ne-au adus a- tîtea satisfacții — noi succese pentru gloria sportului românesc.
Valeriu MIRONESCU

• Derbiul de toamnă al campionatului de fotbal, meciul Sportul studențesc — Dinamo, va avea loc sim- bătă. pe stadionul „23 August", de la ora 17.• Azi. la Tg. Mureș, de la ora 15, se Va juca o partidă restanță : A.S.A. — Steaua.• Duminică, la patinoarul „23 August", din București, primele meciuri ale „Cupei României" la hochei : Steaua — Dunărea (ora 16) și Dinamo — S.C. Miercurea Ciuc (18,30).• La Hilton Head Island (S.U.A.), turneu cu tenismeni renumiți. în „sferturi". Borg l-a întrecut pe Laver cu 6—3, 7—5 și-l va intilni in semifinală pe învingătorul din partida care se va juca azi între Năs- tase și Ashe.• Selecționate ale S.U.A. și U.R.S.S., formate exclusiv din boxeri de categoria grea, se vor întrece in dublu meci, la Las Vegas (27 noiembrie) și New York (3 decembrie).• La Atena. în Balcaniada de șah, echipa României conduce cu 3—2 (o partidă întreruptă) in meciul cu formația Iugoslaviei.

vremea
Ieri în țară : Vremea a fost caldă, cu 

cer variabil, mal mult senin. în cursul 
dimineții, local s-a produs ceață în O1-: 
tenia. Muntenia. Moldova și Transilva
nia. Izolat în Moldova și în nord-estul. 
Transilvaniei s-a semnalat burniță. Vîn
tul a prezentat intensificări în zona Del
tei și pe litoral. Temperatura aerului 
la ora 14 era cuprinsă între 13 grade la 
Joseni ș! Bacău și 25 grade la Timi
șoara, Moldova Veche, Lugoj și Călă
rași. în București : Vremea a fost cal
dă, cu cerul mai mult senin. în cursul 
dimineții s-a produs ceață. Vîntul a su
flat slab, pînă la potrivit. Tempera
tura maximă a fost de 24 grade.

Timpul probabil pentru zilele de 14, 
15 și 16 octombrie, In țară : Vreme re
lativ caldă la începutul intervalului, 
apoi se va răci, începînd din vestul ță
rii. Cerul va fi variabil, cu înnorări 
mai pronunțate în jumătatea de vest

a țării, unde va ploua. în celelalte re
giuni, izolat se va semnala burniță. 
Vintul va sufla slab, pînă la potrivit. 
Temperaturile minime vor fi cuprinse 
între 5 și 15 grade, izolat mai coborîte 
în depresiunile din estul Transilvaniei, 
iar maximele între 14 și 24 grade. în 
București : Vreme relativ caldă în pri
ma parte a intervalului, apoi se va răci 
ușor. Cerul va fi variabil. Vîntul, ya 
sufla slab, pînă la moderat.

PRONOSPORTCÎȘTIGURILE CONCURSULUI DIN 10 OCTOMBRIE 1976Categoria I : (12 rezultate) 1 variantă 50 la sută a 28 214 lei și 12 variante 10 la sută a 5 643 lei.Categoria a Il-a : (11 rezultate)47,40 variante a 2 429 lei.Categoria a III-a : (10 rezultate)737,35 variante a 234 lei.

HAVANA: Noi exploatări miniereîn Pinar del Rio. provincia care a- dăpostește minele cuprifere de la Matahambre. cele mai mari din țară, a început, in acest an. amenajarea unei noi exploatări importante. .Recent, in masivul jpuhtos Guaniguani- co. geologii au descoperit o falie de teren de 150 de kilometri lungime și 25 de kilometri lățime, care ascunde în adîncuri bogate zăcăminte de cupru. Aflate la 450 de metri a- dincime, zăcămintele de la Guani- guanico vor fi valorificate cu ajutorul minei ce se construiește aci.în acest scop se folosesc ultimele realizări în materie. Sistemele perfecționate de transportare .mecanizată a minereului la suprafață, cele de ventilație, ascensoarele rapide, precum și instalațiile care asigură un înalt grad de protecție a muncii

vor face din această exploatare mina cea mai modernă din Cuba.Produsele finale ce vor fi realizate prin valorificarea minereului vor - fi concentratul dc. cppru și concen- r traĂi^tfe/^ri». Prinwj va fi destinat, aproape’ exclusiv. exportului, contribuind astfel la sporirea surselor de devize ale țării. Cel de-al doilea, concentratul de pirită, va lua drumul uzinei „Patricio Lumumba", construită în urmă cu cîtiva ani în apropierea exploatării miniere.Edificarea și darea în exploatare a minei de la Guaniguanico reprezintă unul dintre obiectivele cele mai importante ale planurilor de dezvoltare a mineritului și metalurgiei în Cuba, în perioada primului său cincinal, 1976—1980. (M. Fabian).
MARGINALII

DIN ACTIVITATEA SPORTIVĂ DE MASĂ
Un bazin al copiilorîn urmă cu cinci luni, la Baia Mare intra în funcțiune bazinul de înot către care se îndreptau în primul rînd așteptările miilor de copii c'ornici de a învăța un sport dintre cele mai utile pentru sănătatea fizică. Zilnic, la bazin veneau și vin să înoate peste 500 de copii sub îndrumarea celor nouă antrenori. In cinci luni, cîteva mii de copii din Baia Mare — unii chiar de la grădinițe — au învățat să înoate.într-o discuție cu profesorul și antrenorul Gheorghe Demeca am aflat cum anume a fost organizată activitatea de învățare a înotului în piscină cu școlarii din municipiu :— Bazinul e situat la distanță mică de școli, iar copiii vin pe grupe, supravegheați de cadre didactice. Părinții, conducerile școlilor, toată lumea privește înotul ca o lecție de educație cu profunde urmări asupra formării morale și fizice a tinerilor. De dimineața pînă seara, bazinul e numai al copiilor. în felul acesta n-a fost greu ca trei școli generale : nr. 4, 12 și 15 să-și specializeze elevii în probe de natație. Ne vom strădui să extindem acțiunea de învățare în

rîndul preșcolarilor, astfel ca aceștia să știe să înoate înainte de a intra în clasa întîi. Acest lucru e important nu numai pentru natația de performanță, dar și pentru * dezvoltarea armonioasă a organismului in perioada școlarizării. Dintre copiii pe care i-am întilnit la bazin se aflau cițiva care fac acum între șase și nouă antrenamente săptăminal. Antrenorii au grafice cu prognoze pînă în anul 1980 referitoare la performanțele pe care le vor atinge elevii lor. (Gheorghe Susa).
Competiții școlare 
la handbal și fotbalLa Lugoj a fost inaugurată o nouă ediție a campionatelor de handbal și fotbal rezervate școlarilor. La întrecerile de handbal au participat 16 echipe de băieți și fete, iar la cea de fotbal 12 formații. Pe stadionul „Unirea" din Sînnicolau Mare și-au dat intîlnire sute de elevi care au luat parte la întrecerile prilejuite de deschiderea noului an sportiv școlar. La Timișoara continuă să se desfășoare „Cupa cartierelor" la șah, iar pe canalul Bega s-au disputat

duminică probele de canotaj dotate cu „Cupa Mureș—Bega", competiție care a reunit la startul ei numeroși tineri sportivi. (Cezar Ioana).
întreceri ale elevilor 

arădeniîn Arad și în județ au avut loc numeroase manifestări prilejuite de deschiderea noului an sportiv școlar și de pregătire a tineretului pentru apărarea patriei. Tot aici, pe stadionul „Gloria", pentru elevii și elevele din școlile generale și licee s-au desfășurat întreceri la atletism, handbal și fotbal, iar pe terenul „Constructorul" și cel al Școlii sportive Arad, meciuri de handbal, baschet și Volei. în mai multe localități din județ, numeroși tineri au participat la serbări sportive. Cu prilejul acesta au fost acordate diplome și premii asociațiilor sportive școlare fruntașe : Liceul mecanic nr. 1. Liceul de construcții și Liceul industrial de chimie din Arad, Liceul de cultură generală din Ineu, Liceul agricol Lipova, Liceul nr. 2 Pecica și Școala generală Radna. (Constantin Simion).

„O mie și una de metode"... 
de a strînge cureaua

Semantica și discriminările 
rasialeîn Marea Britanie — ca, de altfel, și în alte țări capitaliste — cuvîntul „criză" a devenit astăzi un cuvint folosit cu o frecvență crescîndă de cercuri tot mai largi ale societății — de la omul de pe stradă, pînă la economiști sau miniștri. Salariul real al muncitorului se e- rodează in continuu. Englezul de rind iși restrînge cumpărăturile, vizionează mai puține spectacole : armata șomerilor depășește 1,5 milioane de oameni...într-o asemenea situație apare deci firesc interesul cu care cititorii londonezi se opresc în librării să răsfoiască o carte cu un titlu ce pare să le ofere un „fir al Ariad- nei" pentru ieșirea din labirintul crizei și a- nume : „O mie și una

de metode de a economisi banii".Spicuim din lunga listă a „metodelor" propuse cetățeanului britanic de către autoarea cărții, Betty James. Astfel, cititorul este îndemnat, între altele, să renunțe la consumul de alimente proaspete și să cumpere, în schimb, pîine veche, fructe care încep să se strice, intr-un cuvînt „solduri" alimentare. Cititoarele, de pildă, sint sfătuite să facă numai băi reci (nici măcar „dușuri scoțiene"), ca să nu-și încarce nota de plată a combustibilului, să utilizeze margarina drept „cremă de frumusețe", iar rulourile de carton ale hirtiei igienice drept... bigudiuri. Sau : „Cind tubul cu pastă de dinți s-a golit, tă- iați-1 și veți mai găsi

suficientă pastă pentru încă o zi !“.O carte a disperării într-o „societate a inflației" ? O carte tipică pentru umorul sec britanic sau — pe românește — un mod de „a face haz de necaz" ? Greu de răspuns.Cert este că englezul de rind „redescoperă" în paginile cărții o mie și una de metode de „a strînge cureaua". După care e foarte probabil că se va gîndi cu amărăciune la faptul că trăiește într-o lume unde se preconizează reducerea cheltuielilor la pasta de dinți și nicidecum altele, ca. de pildă, cele militare. Mai ales dacă îșl pune întrebarea : cite tuburi de pastă de dinți se pot cumpăra cu prețul unui cuirasat ?
Viorel POPESCU

De cîteva luni, edificiul regimului rasist de la Pretoria este zguduit din temelii de revolta populației de culoare. Opinia publică internațională cere' să se pună capăt politicii odioase de a- partheid, represiunilor sîngeroase împotriva demonstranților, să se acorde drepturile ce îi revin legitim populației africane majoritare.Cum înțeleg să răspundă la toate acestea promotorii a- partheidului ? împin- gînd orbirea politică pină la ultimele expresii ; de la tribuna congresului Partidului Național, aflat la putere, ministrul sud-a- frican al informațiilor, Connie Mulder, a declarat, nici mai mult, nici mai puțin, că ac

tuala situație este, vezi, doamne, o chestiune de... semantică. Denumirea de a- partheid — cuvint care însemna „dezvoltare separată" (a albilor și africanilor) — ar purta vina atîtor „neînțelegeri" și „aprecieri negative" ( ? !). O campanie internațională de „lămurire" ar putea rezolva ușor toate problemele. în consecință, el a preconizat scoaterea din uz a termenului de apartheid și folosirea, în schimb, a formulei „democrație pluralistă" (sau plurirasială).Numai că faptele se dovedesc mai elocvente decît orice „inovații" semantice ale rasiștilor.• 20 de milioane de oameni de culoare din 24 de milioane, cit reprezintă populația A-

fricil de Sud, nu *u dreptul la vot.• 200 de legî rasiste.• 90 000 de oameni aruncați anual în închisoare, arestați sau supuși înscenărilor judiciare.• 1:16 sau 1:20 — a- ceasta este diferența între salariile albilor și negrilor.• 900 mort), circa 2 000 răniți, 1 500 a- restați, în mare parte copii în vîrstă de 10—18 ani — acesta este bilanțul represiunilor declanșate o- dată cu evenimentele de la Soweto.O singură nedumerire : de ce dl. Mulder numește aceasta „democrație plurirasială", cind absolut toate victimele represiunilor sînt unirasiale ?
P. STANCESCU

• PERSONAJE ÎN
DRĂGITE. De curind- la Bruxelles. în prezența unor înalte oficialități, a fost inaugurată statuia unui celebru personaj al literaturii pentru copii, Tintin, care apare alături de tovarășul său nedespărțit, cățelul Milou. Este un semn de afecțiune al locuitorilor orașului față de unul din eroii lor preferați, creație a desenatorului Herge. (Tintin este cunoscut și publicului românesc din două filme care au rulat pe ecranele noastre). De altfel, în capitala Belgiei își au statuile lor și alte personaje literare îndrăgite — ca Maigret sau Tyl Eulenspiegel.
• CIȘTIG DE CAUZĂ. După 30 de ani de negocieri, tribul Indian Mesquakie a obținut, din partea autorităților federale americane, suma de 6.6 milioane dolari, drept despăgubire pentru 17 milioane de acri

de pămînt pe care le deținuse pînă în secolul trecut în statele Iowa, Missouri, Illinois și Kansas. Aceste terenuri, ocupate de coloniștii albi, au fost „achiziționate" de guvernul Statelor Unite în baza a 10 tratate încheiate cu șefii tribului respectiv, în perioada 1804—1867. A- cest „epilog" a intervenit după ce un tribunal a dat ciștig de cauză indienilor în diferendul cu autoritățile federale.
• IMPOSTURĂ REN

TABILĂ. Cunoscutul impostor sud-cOreean, Moon, întemeietorul sectei care ii poartă numele, departe de a fi detașat de „cele lumești", face achiziții după achiziții, din banii „credincioșilor", îndemnați să trăiască în simplitate. După ce a cumpărat in luna mai un hotel cu 42 de etaje, patronul sectei, bine cunoscută. între altele, pentru anticomunismul său virulent, a devenit proprietarul

unui impozant edificiu din centrul New Yorkului. Impostura este, după cum se vede, rentabilă, cu condiția, bineînțeles, să existe creduli. Or. prin însăși esența ei, o societate debu- solată, cum este cea occidentală, oferă condiții optime pentru proliferarea impostorilor de tot soiul.
• O MALADIE NE

CUNOSCUTĂ a provocat, în cîteva săptămîni, moartea a peste 100 de persoane în nordul Zairului. Declanșindu-se ca o gripă cu febră și migrene, ea provoacă apoi hemoragii interne, in urma cărora bolnavii sucombă în aproximativ o săptămînă. Cercetările întreprinse au dus la concluzia că la originea epidemiei s-ar afla un vlruș necunoscut. Deocamdată, s-a procedat la izolarea regiunilor afectate de restul țării.

• RECLAMĂ AMĂ
GITOARE. Susan Salvia, pină de curînd funcționară la o bancă din New York, a fost concediată In clipa în care s-a aflat că va deveni mamă. Culmea ironiei este faptul că tînăra lucra nu la o bancă oarecare, ci la „First Women’s Bank" (Prima Bancă a Femeilor), al cărei principal slogan publicitar îl constituie : „Acordăm maximă atenție nevoilor femeilor !“.
• SPIRIT MIGRATOR. Locuitorii din Statele Unite, Canada și Australia iși schimbă, în medie, domiciliul de 12 ori în decursul unei vieți, reiese dintr-un recent studiu al Biroului de recensămînt al Guvernului S.U.A. Autorii studiului

consideră că aceasta s-ar datora, în primul rînd, moștenirii spiritului de pionierat al strămoșilor lor.
• DOUĂ MILENII DE 

„MEDICINĂ ELECTRI
CĂ". Pentru a Ilustra legăturile străvechi între medicină și electricitate, la Bichat (Franța) s-a organizat o expoziție care prezintă toate etapele parcurse de electroterapeutică, de la utilizarea peștelui torpilă pentru calmarea durerilor, pînă la stimulatorul cardiac cu circuit electronic. Vizitatorii au astfel prilejul să treacă în revistă lungul drum parcurs de aparatele electromedicale, mai ales în ceea ce privește miniaturizarea lor.

• COMPUTER AR
HEOLOG. Cu ajutorul unui computer, oameni de știință din R. F. Germania vor să întocmească o hartă a tuturor vestigiilor preistorice cunoscute și- necunoscute. Harta va cuprinde, într-o primă fază, doar regiunea Rinului. Datele ce urmează a fi prelucrate vor fi furnizate, printre altele, de un magnetometru capabil sâ „vadă" și în interiorul pămîntului, să detecteze, așadar, vestigii ascunse omului pînă acum. Acțiunea este considerată ca avind o importanță deosebită, dat fiind că sute de depozite cu- prinzind urme prețioase ale istoriei timpurii cad victimă șantierelor de construcții.
• PODUL DE PE 

RÎUL KWAI. Sînt Cunoscute reîntîlnirile peste ani între foști camarazi. Iată una mai puțin o-

bișnuită, fiind legată de faimosul episod, din timpul celui de-al doilea război mondial, al construirii podului de peste rîul Kwai, in Birmania (după cum se știe, la lucrări au participat militari din mai multe țări, capturați de japonezi, înregis- trindu-se, din cauza regimului draconic impus, mii de morți ; în final, podul — obiectiv strategic — a fost aruncat în aer de un comando britanic). La trecerea a peste trei decenii, mai mulți supraviețuitori, provenind din Marea Britanie, Australia. Olanda, S.U.A.. au hotărît să se intruneascâ pentru comemorarea, la fața locului, a celor întimplate odinioară — prilej, totodată, de a evoca necesitatea păcii în lume.
• NOUTĂȚI IN EGIP

TOLOGIE. La Cairo a avut loc primul Congres internațio

nal de egiptologie. Printre altele, s-a hotărît adoptarea unor norme comune la întocmirea cataloagelor destinate secțiilor de egiptologie ale marilor muzee, toate informațiile din acest domeniu urmînd să fie grupate prin utilizarea aceluiași cod. într-o comunicare din cadrul congresului, referitoare la descoperirea în Spania a mai multor statui, vase și alte obiecta din perioada Egiptului faraonilor, s-a arătat că prezența aces- tor_ vestigii în Peninsula Iberică s-ar datora presupusei existențe a unor înfloritoare colonii cartagineze în perimetrul peninsulei. Alții au exprimat opinia că aceste obiecte ar fi fost introduse în Spania în timpul ocupației romane. O altă comunicare a fost consacrată descoperirii la Sakkara (30 km de Cairo)' a unor obiecte de cult funerar, ce pînă în prezent nu erau cunoscute decît prin reprezentările de pe basoreliefuri.
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LIBAN

Un nou acord de încetare 
a focului

BEIRUT. — Siria, Organizația pentru Eliberarea Palestinei și grupă
rile libaneze au ajuns la un acord de încetare a jocului in Liban — 
transmite agenția M.E.N., din localitatea Chtaura, unde s-a desfășurat 
o reuniune între părțile amintite. Această veste a fost anunțată de re
prezentantul special al Ligii Arabe in Liban, Hassan Sabri el Kholi, 
însărcinat cu o misiune de mediere.Potrivit agenției Associated Press, acordul urmează să intre în vigoare la 13 octombrie, după ce va fi semnat de președintele Libanului, Elias Sarkis, președintele Siriei, Hafez El Assad, precum și de președintele Comitetului Executiv al Organizației pentru Eliberarea Palestinei, Yasser Arafat. \

Principalele prevederi ale tex
tului de lucru libanezo-palesti- 
nean, prezentat la reuniunea de 
la Chtaura și publicat in presa 
libaneză de ieri, sint:• Proclamarea încetării focului și retragerea armamentului greu, sub responsabilitatea fiecăreia dintre părți și sub controlul forțelor de pace arabe.• Instalarea forțelor de pace arabe Ia puncte de control, a căror amplasare va constitui obiectul unor a- corduri prealabile.• Retragerea elementelor armate in conformitate cu un program stabilit, în funcție de situația din diferitele regiuni ale țării.• Intr-o primă etapă se va proceda, cu precădere, la deschiderea drumurilor Beirut—Damasc, Beirut— Tripoli, Beirut—Tyr, Beirut—Saida. Pe toate aceste drumuri vor fi înființate puncte de control.• Autoritatea legală va lua sub
Noi luări de poziție împotriva 

regimurilor rasiste
© Secretarul general al O.N.U. condamnă politica de 
apartheid • Precizări ale liderilor mișcării de eliberare 

din Rhodesia • lan Smith amenințăMenținerea regimurilor rasiste în Republica Sud-Africană și Rhodesia, în pofida voinței populațiilor majoritare din aceste țări, continuă să preocupe* comunitatea internațională.La Națiunile Unite, Comitetul special de luptă împotriva apartheidului a marcat Ziua de solidaritate cu deținuțli politici din Africa de Sud printr-o ședință specială. Luînd cuvîntul, secretarul general al O.N.U., Kurt Waldheim, a chemat din nou opinia publică „să-și manifeste solidaritatea cu cei ce au făcut sacrificii în numele asigurării egalității în drepturi a omului și lichidării discriminării rasiale".în ce privește situația din Rhodesia, agențiile de presă semnalează o serie de noi acțiuni și luări de poziție ale liderilor mișcării de eliberare.Potrivit agenției Reuter, gruparea Consiliului Național African din Rhodesia, al cărei lider este Abel Mu- zorewa, a dat publicității o declarație în care se arată că ,,este de neconceput ca populației africane din Zimbabwe să i se ceară, în etapa actuală, să accepte menținerea, de-a lungul unei faze de tranziție, a unor instrumente vitale ale puterii de stat în mîinile minorității albe".Aceeași agenție relatează precizarea făcută de reprezentanți oficiali ai grupării Consiliului Național African conduse de Joshua Nkomo în sensul că, în Rhodesia, trebuie să aibă loc un transfer total de putere și majoritatea trebuie să controleze toate instrumentele puterii, inclusiv ministerele revendicate de Ian Smith. 

control sectoarele și instituțiile publice, din care militarii vor fi retrași.• Reîntoarcerea persoanelor deplasate la căminele lor va trebui să înceapă la două luni după intrarea în vigoare a acordului. Vor fi înființate comitete publice și de asistență pentru a se preocupa de organizarea și desfășurarea acestei operațiuni.• Mijloacele oficiale de informare în masă vor trebui să se consacre cauzei păcii, în cadrul unei reunifi- cări a programelor de informații ale posturilor de radio și televiziune.
La închiderea 

edițieiTn cursul zilei de marți, forțele siriene amplasate în jurul orașului Jezzin, din sudul Libanului, au lansat o ofensivă în două direcții împotriva pozițiilor deținute de forțele musulmano-palestinene din zonă, a- nunță agenția palestineană de știri W.A.F.A. Participă unități de infanterie, sprijinite de tancuri și artilerie.în urma acestui atac, anunță France Presse, citind surse palesti- nene, reuniunea tripartită libano-si- riano-palestineană, care urma să aibă loc, miercuri, la Chtaura, în vederea definitivării acordului destinat să pună capăt ostilităților în Liban, nu va mai avea loc.

Referindu-se la insistența Iui Ian Smith privind menținerea controlului forțelor de securitate în mîinile albilor în guvernul interimar, Robert Mugabe, secretar politic al Armatei Populare Zimbabwe (ZIPA), a declarat : „Tocmai acesta este motivul pentru care noi considerăm că nu avem un punct comun de pornire cu Ian Smith. Dacă el pornește cu o asemenea idee, evident, convorbirile nu vor reuși".Față de aceste poziții, șeful guvernului rasist de Ia Salisbury, Ian Smith, a amenințat că nu va participa la lucrările proiectatei conferințe constituționale de la Geneva, dacă mișcările de eliberare din Rhodesia nu se vor menține în limitele planului anglo-american.Controlul asupra armatei și poliției în „guvernul provizoriu", care se are în vedere a fi constituit — a pretins el — trebuie să rămînă în mod obligatoriu în mîinile reprezentanților populației albe dih Rhodesia. în a- ceastă' problemă nu pot exista nici un fel de discuții — a declarat Ian Smith.
★Din Londra se anunță că ministrul de externe al Marii Britanii, Anthony Crosland, a transmis invitațiile in vederea deschiderii, la 25 octombrie, la Geneva, a conferinței, care va fi precedată de patru zile de consultări particulare. Au fost invitați Robert Mugabe, Abel Muzorewa și Joshua Nkomo, lideri ai mișcării de eliberare națională rhodesiană.

Convorbiri româno - daneze
S-a evidențiat rolul parlamentelor în mobilizarea opi
niei publice pentru consolidarea destinderii interna

ționaleCOPENHAGA 12 (Agerpres). — Delegația parlamentară română, condusă de Nicolae Giosan, președintele Marii Adunări Naționale, care întreprinde o vizită oficială în Danemarca, a fost primită la sediul parlamentului danez de Karl Skytte, președintele Folketingului, și alți parlamentari, cu care a făcut un schimb de păreri asupra preocupărilor celor două foruri legislative. Au fost evidențiate, cu acest prilej, posibilitățile de amplificare în continuare a relațiilor de prietenie și colaborare dintre România și Danemarca, în interesul ambelor popoare, al cauzei cooperării, securității și păcii în Europa și în lumea întreagă. S-a subliniat, de asemenea, faptul că cele două țări pun pe primul plan al activității lor in-
PEKIN

Vizita delegației de activiști ai P.C.R.PEKIN 12 — Corespondentul Agerpres transmite : Delegația de activiști ai Partidului Comunist Român, condusă de Iulian Ploști- naru, prim-secretar al Comitetului județean Mehedinți al P.C.R., care se află într-o vizită de prietenie în Republica Populară Chineză, a fost primită de Ci Ten-kuei, membru al Biroului Politic al C.C. al P.C. Chinez, vicepremier al Consiliului de Stat.
Un raport al O.N.U. dezvăluie o situație tragică:

In unele regiuni ale lumii 
MAI PERSISTĂ SCLAVIA

• „Prețul" unui copil în Paraguay : 5 franci elvețieni • Arii 
grei de temniță pentru „expresii nerespectuoase" • Țărani 

datornici înrobiți pe viață„Sclavia și iobăgia aparțin nu numai unui trecut întunecat, ci sînt practicate și astăzi sub diferite forme". Această constatare aparține unui grup de lucru, constituit în cadrul O.N.U., care și-a prezentat, recent, raportul Comisiei pentru drepturile omului de la Geneva.,.în mai multe regiuni ale lumii, arată raportul, țărani înglodați în datorii sînt tratați ca sclavi. Același lucru se întîm- plă cu indienii din Paraguay, largi categorii de muncitori negri din Rhodesia și Africa de Sud".Potrivit documentelor prezentate, la e- laborarea cărora au participat, pe lingă alte asociații, și „Societatea împotriva sclaviei", cu sediul la Londra, în Guatemala, San Salvador, Hondu

ras și Nicaragua, muncitorii agricoli sint exploatați ca sclavi. Cu ajutorul armatei și al paznicilor înarmați, proprietarii marilor latifundii constring o parte a țărănimii lipsite de orice mijloace să execute muncile cele mai grele in regiuni muntoase, puțin fertile. Atunci ci nd muncitorii agricoli încearcă să se organizeze în sindicate, conducătorii lor dispar fără urme.în Paraguay, potrivit datelor prezentate la Geneva, indienii din tribul ache sînt tratați ca sclavi. Un copil ache poate fi „cumpărat" contra unei sume echivalente cu 5 franci elvețieni. Un antropolog Paraguayan,profesorul Chase-Sardi, care a luat apărarea indienilor și a încercat să organizeze școli pentru aceștia, a fost

ternaționale înfăptuirea securității și colaborării tn Europa, relevîndu-se însemnătatea extinderii colaborării economice, tehnico-științifice, culturale și în alte domenii, necesitatea adoptării de măsuri efective de dezangajare militară pe continentul european.în cadrul convorbirii s-a arătat că parlamentelor șl parlamentarilor din toate statele le revin importante răspunderi și îndatoriri, pentru realizarea unei mai bune cunoașteri și apropieri între popoare, pentru mobilizarea opiniei publice din întreaga lume împotriva tendințelor anacronice din politica mondială, pentru consolidarea cursului destinderii internaționale, pentru făurirea unei lumi mai bune și mai drepte.

Cu acest prilej a avut loc o convorbire cordială, prietenească. în cursul căreia tovarășul Ci Ten-kuei a transmis din partea Comitetului Central al P.C. Chinez, în frunte cu tovarășul Hua Kuo-fen, un călduros salut Comitetului Central al P.C.R., în frunte cu tovarășul Nicolae Ceaușescu.La întrevedere a participat Nicolae Gavrilescu, ambasadorul țării noastre la Pekin.

arestat și torturat de poliție. O realitate care mai persistă este și iobăgia, în pofida faptului că, în mod oficial, ea este interzisă de lege. Țăranii care nu au pămînt sint obligați să muncească pentru latifundiari și nu au voie să părăsească moșiile. Victimele acestui sistem nu pot scăpa din situația creată în tot cursul vieții.în Rhodesia, dominată de minoritatea albă, peste jumătate din africanii care lucrează în zonele locuite de albi sînt supuși unui regim care poate fi echivalat cu sclavia. Legea stabilește 11 categorii de „purtări necorespunzătoare" pasibile de pedepse grele. Printre ele se nu- ,mără : nesupunerea și ■ folosirea unor „expresii nerespectuoase" față de stăpini.

Starea de tensiune 
se menține in TailandaBANGKOK. — în capitala tailan- deză se menține starea de tensiune instaurată după recenta lovitură de stat militară, care a înlăturat guvernul civil condus de fostul premier Seni Pramoj — transmite agenția Reuter. Poliția a efectuat numeroase descinderi la domiciliile unor personalități cu vederi de stingă. De asemenea, forțe ale armatei și poliției instalate la punctele de control răs- pindite în întreaga capitală continuă să facă percheziții.Conducătorii regimului militar au cerut tribunalelor să prelungească starea de detenție pentru aproape jumătate din studenții arestați la Universitatea Tammasat din Bangkok, în ziua loviturii militare. Șase lideri ai studenților, printre care și fostul conducător al Centrului național al studenților din Tailanda, au fost transferați la o închisoare rezervată deținuților politici. Aceștia, împreună cu alte 50 de persoane arestate, nu vor fi eliberați pe cauțiune.Aceeași agenție arată că au fost luate măsuri speciale de securitate în preajma celei de-a treia aniversări. de joia viitoare, a revoltei studențești din octombrie 1973 care a dus la răsturnarea regimului militar.Pe de altă parte, autoritățile au anunțat că administrația militară „va acorda cele mai grave pedepse posibile, conform legii marțiale", pentru orice încălcări ale ordinii publice.
In interesul reluării
dialogului intercipriotNICOSIA 12 (De la corespondentul nostru). — Arhiepiscopul Makarios și liderul turco-cipriot Rauf Denktaș au reiterat că, în anumite condiții, sînt gata să se întîlnească pentru a discuta asupra crizei cipriote.„Aș fi fericit să mă întîlnesc cu domnul Denktaș, dacă întîlnirea ar conduce la ceva util" — a declarat arhiepiscopul Makarios. Rauf Denktaș a spus, la rîndul său, că nu respinge ideea unei întîlniri cu arhiepiscopul, „cu condiția ca acesta să dorească să negocieze". Liderul turco- cipriot a recunoscut, totodată, că Ankara nu sprijină dorința lui de a proclama un stat turco-cipriot independent.
ALGER

Intensă activitate politică 
pentru pregătirea noii Constituții
La mai puțin de patru luni de la 

adoptarea „Cartei naționale" (21 
iunie a.c.), document ce definește 
opțiunile in domeniile politico-ideo
logic, economic și social-cultural ale 
poporului algerian, viața politică al
geriană este marcată, in aceste zile, 
de pregătiri intense in vederea e- 
laborării noii Constituții, corespun
zător structurilor înnoite ale între
gii țări. Anteproiectul elaborat in 
acest sens a fost examinat înde
aproape de către Consiliul Revalue 
ției și Consiliul de Miniștri, re
unite sub președinția șefului statu
lui, Houari Boumediene.

Urmind același curs ca și „Caria 
națională" — care stabilește rolul 
proeminent al Partidului Frontului 
de Eliberare Națională (F.L.N.) ca 
„forță de avangardă, îndrumătorul 
revoluției și forța conducătoare a 
societății" — anteproiectul noii 
Constituții va fi supus, in conti
nuare, unei dezbateri populare,

DIN VIAȚA PARTIDELOR COMUNISTE Șl MUNCITOREȘTI
încheierea Congresului Partidului Comunist 

din Canada
Tovarășul William Kashtan, reales în funcția 

de secretar general al partiduluiTORONTO 12 (Agerpres). — La Toronto s-au încheiat lucrările celui de-al XXIII-lea Congres al Partidului Comunist din Canada. Delegații la congres au aprobat Raportul C.C. și Declarația politică a partidului comunist, care trasează programul de acțiune pentru transformări democratice, împotriva politicii monopolurilor. Congresul a aprobat unele modificări in statutul partidului.Au fost alese organele centrale de conducere ale partidului. în funcția
O cuvîntare a secretarului general 
al Partidului Comunist din S.U.A.WASHINGTON. — Gus Hali, secretar general al P.C. din S.U.A., candidat din partea comuniștilor la postul de președinte al S.U.A., a făcut o declarație la televiziune, ară- tînd că „P.C. din S.U.A. propune alegătorilor un program concret de soluționare a problemelor social-eco- nomice celor mai acute din țară și care corespunde intereselor vitale ale întregului popor" — transmite

Inițiativă legislativă a comuniștilor portugheziLISABONA 12 (Agerpres). — Grupul parlamentar al P.C. Portughez a supus spre examinare Adunării Republicii proiectele de lege privind controlul muncitoresc al producției, adoptarea de măsuri pentru îmbunătățirea condițiilor de muncă în întreprinderile industriale, situația organelor de presă și de informare și alte domenii de importanță vitală în viața țării.Luînd cuvîntul în cadrul unei conferințe de presă, Carlos Britto, mem
Apel al comuniștilor din PanamaCIUDAD DE PANAMA 12 (Agerpres). — într-o declarație a Partidului Poporului din Panama dată publicității la Ciudad de Panama se a- dresează un apel forțelor patriotice din țară în vederea întăririi și consolidării unității naționale antiimpe- rialiste, pentru adincirea procesului 

menită să-i îmbogățească conținu
tul și apoi, in luna noiembrie, po
porul va fi chemat la urne să se 
pronunțe asupra ei printr-un refe
rendum național.

Așa cum arată președintele alge- 
rian, „Carta națională" și noua 
Constituție sint menite să deschidă 
calea altor înnoiri importante in 
viața politică a Algeriei indepen
dente. Înainte chiar de sfirșitul a- 
ceștui an este prevăzută organiza
rea de alegeri legislative și prezi
dențiale.

Ziarele fac cunoscut că In în
treaga țară se desfășoară o intensă 
activitate pentru „perfecționarea și 
dinamizarea structurilor politice de 
bază" ale F.L.N., pentru ca aces
tea să-și poată duce cu succes lup
ta ideologică și politică in vederea 
„concretizării obiectivelor revoluți
ei și avansării țării pe calea so
cialistă".

Mircea S. IONESCU 

de secretar general al P.C. din Canada a fost reales William Kashtan.Luînd cuvîntul la încheierea congresului, W. Kashtan a arătat că Partidul Comunist din Canada va milita și mai. ferm pentru unitatea tuturor forțelor democratice din țară în lupta împotriva dominației monopolurilor, va apăra interesele oamenilor muncii, va duce o luptă consecventă pentru pace și pentru libertatea popoarelor, pentru triumful cauzei progresului social.
agenția T.A.S.S. El a amintit că „problema șomajului, care cuprinde 10 milioane de americani, n-a fost abordată de candidații celor două partide burgheze principale".„S.U.A., a continuat Hali, au nevoie de un nou program de reconstrucție, care să includă crearea de locuințe, școli, spitale, grădinițe, a unui sistem ieftin și eficient de transport in comun".
bru al Comisiei politice a C.C. al P.C. Portughez, președintele grupului parlamentar al P.C.P.. a subliniat că inițiativa comuniștilor portughezi „este aportul P.C. Portughez la crearea unei legislații care să corespundă spiritului noii Constituții portugheze, consolidării noilor rinduieli democratice și asigurării intereselor oamenilor muncii portughezi". Comuniștii portughezi — 4 spus el — vor sprijini toate măsurile pozitive inițiate de guvern.
de transformări Inițiat, de guvern. Exprimînd sprijinul comuniștilor panamezi față de politica promovată de guvernul generalului Omar Torrijos documentul evidențiază, totodată, necesitatea unirii mai strînse a eforturilor depuse atît de guvern, cit și de masele populare panameze.

In sprijinul făuririi 
unei noi ordini 

economice internaționaleLucrările celei de-a XIII-a Conferințe regionale F.A.O. pentru Orientul Apropiat au luat sfîrșlt. la Tunis. Participanții, reprezentind 22 de state arabe, precum și Ciprul, Pakistanul, Iranul și Afganistanul, au adoptat o declarație in care se face un apel către toate statele și toate organismele internaționale să sprijine eforturile în vederea realizării unei noi ordini economice internaționale, bazată pe „egalitate, autonomie și cooperare".Declarația cere statelor din regiune să acorde „prioritate absolută" dezvoltării producției alimentare șl a agriculturii, subliniind importanta ho- tărîtoare a investițiilor adecvate și neîntrerupte în aceste domenii.Conferința a luat notă de cererea prezentată de Organizația pentru Eliberarea Palestinei, care are statut de observator, de a deveni membră cu drepturi depline a F.A.O. O decizie în această problemă urmează să fie luată cu prilejul viitoarei Adunări generale a F.A.O.
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agențiile de presă transmit:
Președintele R.P.D. Co

reene, Kim Ir Sen’ a primit de_ legația agricolă din R.P. Benin condusă de Akpo Philippe, ministrul dezvoltării rurale și al acțiunii cooperative, informează agenția A.C.T.C.
R.P. Chineză și Papua- 

Noua Guinee au stabilit relatH diplomatice, începînd cu data de 12 octombrie a.c. Comunicatul respectiv a fost semnat de Hua Kuo-fen, premierul Consiliului de Stat al R.P. Chineze, și Michael Thomas Somare, primul ministru al statului Papua- Noua Guinee.
Primul ministru norve* 

gidn Odvar Nordli, aflat în vizită la Haga, a purtat convorbiri cu omologul său olandez, Joop den Uyl, fiind abordate relațiile între cele două țări, precum și problema exploatării petrolului și gazelor naturale din Marea Nordului. Cei doi premieri au conferit, de asemenea, in legătură cu relațiile cu țările socialiste, situația din Africa australă și dialogul „Nord-Sud" între țările industrializate și cele în curs de dezvoltare.
Conferința mondială pen

tru dezvoltare s a desfă?urat la Budapesta. Au participat delegați din 100 de țări și reprezentanți ai unor organizații internaționale, printre care și o delegație din România, condusă de prof. Bucur Șchiopu.
Destinderea ~ “ declarat președintele Franței, Valăry Giscard d’Estaing, într-un Interviu acordat televiziunii sovietice, nu exprimă numai o situație în care nu există război, ci voința de a trăi împreună și, deci, de a accepta diferentele. îndeosebi în ce privește organizarea economică și socială, precum și deosebirile ideologice. El a afirmat că Franța dorește să treacă „de la destindere la înțelegere" prin intermediul unei cooperări active, Conferința de la Helsinki constituind efortul cel mai important întreprins de la sfîrșitul războiului pentru a face să progreseze destinderea în Europa.
Declarația și comunicatul 

COmUn semnate la Moscova cu pri

lejul vizitei oficiale în U.R.S.S. a lui Miguel Trovoada, prim-ministru al Republicii Democratice Sao Tome și Principe, relevă că părțile și-au exprimat dorința de a dezvolta relațiile reciproce de prietenie și colaborare pe baza principiilor egalității depliile, respectării suveranității, neamestecului în treburile interne și ale avantajului reciproc. 4
Uniunea Militară Demo

cratică (U M.D.) — organizație de protest împotriva regimului franchist, creată în cadrul armatei — a dat publicității, . la Madrid, un comunicat în care reamintește că obiectivele sale sînt respectarea drepturilor omului în Spania ; amnistia ; crearea unor Cor- tesuri (parlamentul) constituante, a- lese pe baza votului universal ; lupta împotriva corupției. U.M.D. cere, de asemenea, reintegrarea în cadrul forțelor armate a tuturor ofițerilor condamnați în urma procesului desfășurat la Consiliul de Război, în luna martie a anului trecut.
Regele Spaniei,Juan Carlos- a sosit la Barranquilla, într-o vizită oficială în Columbia, prima vizită a unui șef de stat spaniol în această țară de Ia descoperirea Americii, în 1492.
„Dreptul internațional și 

dezvoltarea" este tema unui colocviu ce se desfășoară la Alger și la care iau parte juriști din numeroase țări. Sînt dezbătute, sub aspect juridic, probleme privind dezvoltarea și colaborarea internațională, în perspectiva statornicirii unei noi ordini economice.
Premierul Indiei, Indira Gandhi, aflată în vizită în Tanzania, a avut marți convorbiri cu președintele țării-gazdă, Julius Nyerere. Au fost abordate cu acest prilej relațiile bilaterale și situația din Africa australă.
Ministrul suedez al ener

giei, J°hansson> și-a exprimat, la numai trei zile după formarea guvernului, dezacordul față de programul primului ministru în ceea ce privește energia nucleară. Primul ministru, Thorbjoern Faeldin, a făcut din lupta împotriva energiei nucleare una din temele majore ale campaniei sale electorale.

Consiliul Băncii Interna
ționale de Colaborare Eco
nomică, reurdt 'a 12 octombrie, la Moscova, în cea de-a XLIII-a ședință a sa, a examinat o serie de probleme privitoare la activitatea curentă a băncii, adoptind hotăriri corespunzătoare. La lucrări, desfășurate într-o atmosferă prietenească, de înțelegere reciprocă, au luat parte delegațiile țărilor membre în consiliul băncii, precum și reprezentanții C.A.E.R. și ai Băncii Internaționale de Investiții.

Intre Algeria și Iugosla- a fost semnat, la Alger, un protocol de cooperare în domeniile științific și cultural. Documentul stipulează, între altele, efectuarea de schimburi bilaterale de delegații în domeniile sănătății, agronomiei și asigurărilor sociale. S-a hotărît, de asemenea, să se efectueze o cooperare permanentă între universitățile din Saraievo și Alger și să aibă loc schimburi de personal științific și din domeniul educației.
Republica Dominicană și

Egiptul au hotărît să stabileascărelații diplomatice la nivel de ambasadă. Ambasadorii celor două țări la Națiunile Unite au semnat in acest sens un protocol diplomatic care subliniază că acest act va contribui la consolidarea și intensificarea cooperării între cele două state in diverse domenii.
Credit. R. D. Germană a acordat Mexicului un împrumut în valoare de 20 milioane de dolari, sumă ce va fi destinată sectoarelor public și particular pentru realizarea unor proiecte economice cu caracter prioritar.
La Moscova s~au încbeiat convorbirile economice sovieto-angoleze consacrate extinderii colaborării economice și tehnice dintre cele două țări. A fost semnat protocolul, care stabilește domeniile concrete de cooperare bilaterală.

Ministrul de externe al 
Danemarcei, Knud Boer§e An~ dersen, a sosit într-o vizită oficială in Republica Democrată Germană. în tțmpul vizitei, el va conferi cu oficialitățile din R.D.G. asupra relațiilor bilaterale, precum și asupra unor probleme internaționale actuale.

Cuba și Burundiau semnat un acord de cooperare științifică și tehnică și un document similar privind colaborarea bilaterală în domeniile culturii și învățămîntului — a- nunță agenția Prensa Latina.
0 delegație economică 

și comercială din KamPucia Democrată, condusă de Mey Prang, președintele Comitetului pentru comunicații, a sosit marți la Pekin într-o vizită prietenească, anunță agenția China Nouă.
In orașul iugoslav Krani s-a deschis marți Tîrgul internațional pentru echipament industrial, la cars participă 64 firme iugoslave și 16 străine. La ediția din acest an sînt prezentate mașini pentru prelucrarea produselor agricole și realizarea de bunuri de larg consum. Tîrgul va rămine deschis pînă la 19 octombrie.
Autoritățile emiratului 

Abu Dhabi au încbe'ai un contract în valoare de 92 milioane de dolari cu firmele japoneze „Takenaka Komuten" și „Kumagai Gumi" pentru construirea clădirii noului aeroport. Lucrările pentru construirea acestui obiectiv, al cărui cost total este de 253 milioane de dolari, vor începe anul viitor, urmind să se încheie in 1980.
La Tripoli a semnat un protocol privind cooperarea economică și comercială dintre Libia și R. D. Germană.
Tribunalul corecțional 

din AtSnU 3 Pronuntat, marți, sentința în procesul intentat unor foști ofițeri ai securității generale, acuzați că au torturat deținuți politici în timpul dictaturii militare. Pedepsele hotărîte variază intre zece luni și doi ani de detențiune.

0 confortabilă majoritate de 13 voturi a fost obținută de guvernul britanic în Camera Comunelor în favoarea politicii sale economice și a strategiei preconizate pentru apărarea lirei sterline.
Avalanșa falimentelor.p* ansamblul țărilor Pieței comune au fost înregistrate anul trecut 42 200 de falimente, cifră mult mai mare decît in anii precedenți. Cîteva exemple. în Olanda, numărul falimentelor a sporit, față de anul 1970, de la 2 622 la 3 394, în Anglia de la 4 622 la 6 676, iar în R.F.G. de la 4 201 la 9195. Campionul absolut în materie rămine Franța — cu 17 224 de falimente.
„Oceanul indian - zonă

a păcii". ° conferintă internațională a tineretului și studenților pe această temă va fi organizată in perioada 15—19 octombrie la Madras (India). Vor participa circa 1 000 de reprezentanți ai organizațiilor de tineret și studenți din întreaga Indie, precum și reprezentanți ai tineretului și studenților din 60 de țări, situate în principal în zona litorală a Oceanului Indian. în mesajul adresat organizatorilor conferinței, premierul Indira Gandhi arată că „introducerea de potențial militar în Oceanul Indian și construirea de baze militare ale unor puteri străine sînt probleme profund îngrijorătoare pentru India și pentru toate națiunile din zona Oceanului Indian".
Evoluții economice în ță

rile africane. Au început 13 A1- ger lucrările reuniunii Comisiei economice a O.N.U. pentru Africa. Timp de trei zile vor fi dezbătute diverse aspecte de actualitate, pe plan economic, in țările continentului african, precum și mijloacele susceptibile să contribuie la sporirea volumului schimburilor interafricane.
Epidemie de holeră.în ultimele zile, in diferite localități din Iordania au fost semnalate 35 cazuri de holeră, anunță agenția M.E.N., reluînd surse oficiale ale Ministerului iordanian al Sănătății. La Amman s-a precizat că în întreaga țară va începe o campanie de vaccinare împotriva holerei.
Un avion „Caravelle" •-parținind liniilor aeriene indiene, a-

PROTESTUL HIROȘIMEIPrimarul orașului Hiroșima și două organizații din localitate care se pronunță pentru interzicerea armelor nucleare au adresat, marți, scrisori Ambasadei S.U.A. din Japonia, in care protestează energic împotriva efectuării unui experiment în Statele Unite în timpul căruia a fost simulată o explozie similară celei care s-a produs, la 6 august 1945, la Hiroșima.După cum transmite agenția Associated Press, în prezența a peste 49 000 de persoane, pilotul avionului care a aruncat bomba atomică asupra Hiro- șimei a efectuat, la 9 și 10 octombrie a.c., zboruri demonstrative pe un bombardier de tip „B—29" și, cu ajutorul unor mijloace pirotehnice, a reprodus, in statul Texas, explozia amintită.
FOTO-ACTUALITA TE

Franța. Demonstrație de protest a lucrătorilor întreprinderilor din 
cadrul Industriei aeronautice, in localitatea Suresnes, impotriva 

concedierilor preconizate de patronat

flat pe ruta Bombay—Madras, s-a prăbușit în flăcări, la scurt timp după decolare. Toți cei 89 de pasageri și șase membri ai echipajului aflați la bordul aparatului și-au pierdut viața.
La Osaka, ln JaPor>ia, au început negocieri între reprezentanți ai producătorilor de oțel japonezi și vest-europeni, în vederea examinării modalităților de limitare a exporturilor japoneze pe piețele țărilor Europei occidentale, atît în cele care fac parte din C.E.E., cît și în altele care nu sînt membre ale Pieței comune. Potrivit datelor furnizate de A.F.P., în cel de-al doilea trimestru al anului 1976, exporturile japoneze de oțel în Europa occidentală au atins 415 000 tone, față de 285 000 tone în trimestrul precedent.

Provocări ale autorităților 
sud-coreeneîn mai puțin de trei săptămînî, militari sud-coreeni au incălcat acordul de armistițiu în 140 de cazuri. Ei au introdus armament greu în zona demilitarizată, au deschis focul asupra teritoriului aflat sub controlul R.P.D. Coreene și au violat spațiul aerian al zonei demilitarizate, a arătat reprezentantul R.P.D. Coreene la reuniunea de la Panmunjon a Comisiei militare de armistițiu. Protes- tînd împotriva violării acordului de armistițiu de către partea sud-co- reeană. el a relevat că provocările in apropierea liniei de demarcație militară sint contrare reducerii încordării și reunificării independente și pașnice a țării.
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