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Țeaușescu, secretarul general al Partidu
lui Comunist Român, în ziua de 13 octom
brie a.c. a avut loc ședința Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R.

Comitetul Politic Executiv a examinat 
propunerile de măsuri privind asigurarea 
condițiilor trecerii, în cursul actualului 
cincinal, la reducerea duratei săptămînii 
de lucru. Propunerile — care pornesc de 
la aplicarea în viață a Directivelor Con
gresului al Xl-lea — vor fi supuse dezba
terii Plenarei C.C. al P.C.R.

In continuare, Comitetul Politic Execu
tiv a examinat unele probleme privind 
dezvoltarea producției și mai buna valo
rificare a legumelor, cartofilor și fructe
lor.

în acest sens, Comitetul Politic Executiv 
a aprobat un proiect de lege care stabi
lește, într-o concepție unitară, răspunde
rile care revin tuturor organelor și orga
nizațiilor de stat și cooperatiste în valo
rificarea superioară a potențialului pro
ductiv de care dispun și în organizarea 
preluării, depozitării, prelucrării și desfa
cerii produselor din acest domeniu la ni
velul tehnologiilor avansate și al metode
lor moderne de comerț.

Prin această reglementare se are în ve
dere îmbunătățirea continuă a aprovizio
nării populației cu legume, cartofi și 
fructe în stare proaspătă și industrializată 
pe tot parcursul anului, realizarea sarci
nilor stabilite de Congresul al Xl-lea al 
Partidului Comunist Român privind ridi
carea continuă a nivelului de trai al în
tregului popor.

S-a stabilit ca proiectul de lege să fie 
supus dezbaterii publice înainte de a fi 
înaintat Marii Adunări Naționale.

Comitetul Politic Executiv a examinat 
apoi propunerile referitoare la comple
tarea prevederilor Legii nr. 12/1971, pri
vind încadrarea și promovarea în muncă 
a personalului din unitățile socialiste de 
stat. Propunerile, care urmează să fie su
puse spre legiferare Marii Adunări Națio
nale, privesc în principal generalizarea 
principiului încadrării și promovării în 
funcție prin concurs sau examen, atît 
pentru muncitori, cît și pentru personalul 
tehnico-economic și administrativ, de exe
cuție ori conducere ; instituirea principiu
lui ca promovarea personalului într-o 
muncă superioară să se facă de regulă 
din funcția imediat inferioară, cu îndepli
nirea condițiilor de vechime în speciali
tate și în funcții de conducere.

Comitetul Politic Executiv a examinat și 
aprobat măsuri privind îmbunătățirea in
struirii practice a elevilor și studenților,

pornind de la necesitatea adîncirii 
sului de integrare a învățămîntului 
cetarea și producția, de pregătire 
specialiști și muncitori cu o înaltă califi
care profesională. în acest sens, se pre
vede includerea în structura programelor 
de învățămînt pentru toate liceele și fa
cultățile a instruirii practice în ateliere- 
școală, în întreprinderi sau instituții și 
eșalonarea acesteia pe tot parcursul anu
lui școlar și universitar, în perioade com
pacte, care să asigure calificarea în dife
rite meserii și specialități a tuturor elevi
lor și studenților, obținerea de către aceș
tia a unor rezultate corespunzătoare în 
activitatea de producție, cît și o bună pre
gătire teoretică și de cultură generală.

Comitetul Politic Executiv a stabilit să 
se elaboreze o lege cu privire la struc
tura învățămîntului liceal și profilul fiecă
rui liceu în parte, astfel încît, pe lingă po
sibilitatea de a urma învățămîntul supe
rior, absolvenții acestora să poată fi în
cadrați direct în muncă pe baza calificării 
profesionale obținute în timpul studiilor 
liceale.

Aceste orientări, impuse de exigențele 
dezvoltării economico-sociale, de progre
sul rapid al științei și tehnicii, vor asigura 
un caracter tot mai modern și eficient al 
învățămîntului nostru de toate gradele, 
corespunzător și tendințelor actuale pe 
plan mondial.

Comitetul Politic Executiv a analizat în 
continuare un raport cu privire la înde
plinirea hotărîrilor de creștere a rolului fe
meii în viața economică, politică și so
cială a țării, relevînd cu satisfacție că mi
lioanele de femei din țara noastră, îm
preună cu întregul nostru popor, fac do
vada capacității lor de muncă, participă 
cu toate forțele, talentul și priceperea lor 
la înfăptuirea politicii partidului.

Comitetul Politic Executiv atrage aten
ția ministerelor, organelor și organizații
lor de partid, de masă și obștești că se 
mențin încă serioase neajunsuri în aplica
rea integrală a programului privind creș
terea participării femeilor la activitatea 
din întreprinderi și instituții. Comitetul Po
litic Executiv a stabilit ca, pe baza unor 
programe concrete, să se treacă de în
dată la promovarea în funcții de condu
cere de partid și de stat, cît și în organi
zațiile de masă și obștești a unor cadre 
din rîndul femeilor, în raport cu pregătirea 
lor profesională și politică. Totodată, Co
mitetul Politic Executiv a pus în fața mi
nisterelor, a organelor locale de partid 
și de stat, a organizațiilor de masă și ob
ștești sarcina de intensificare a participării 
femeilor în activitatea din întreprinderi și 
instituții, cuprinderea lor cît mai largă în

proce- 
cu cer
ci unor

procesul de calificare, perfecționare și 
specializare în producția de bunuri ma
teriale. Comitetul Politic Executiv a indicat 
să se asigure în continuare condiții de 
ocrotire și protecția muncii femeilor, să 
se realizeze în bune condiții programele 
de dezvoltare a prestărilor de servicii și 
a producției de utilaje, aparate și dispo
zitive care să ducă la reducerea efortului 
fizic și a timpului în muncile casnice, să 
se folosească rațional rețeaua de creșe și 
cămine, sa se acorde toată atenția rezol
vării altor probleme de ordin social, în 
funcție de posibilitățile pe care le oferă 
dezvoltarea actuală a economiei noastre.

Comitetul Politic Executiv a stabilit o se
rie de măsuri cu privire la asigurarea cu
noașterii, organizarea aplicării și contro
lului înfăptuirii hotărîrilor de partid și a 
legilor țării, în vederea întăririi în conti
nuare a legalității socialiste în toate do
meniile, astfel încît întreaga viață politică 
și social-economică a țării să se desfă
șoare în spiritul hotărîrilor partidului și 
statului nostru.

Este necesar ca organele de partid și 
de stat sâ ia măsuri ca toți cetățenii țării, 
și în primul rînd cadrele de conducere, să 
cunoască încă de la apariție legile și ho- 
tărîrile partidului și statului nostru, să ac
ționeze ferm pentru aplicarea lor în viață.

Comitetul Politic Executiv a aprobat 
propunerile cu privire la realizarea unei 
expoziții în cadrul Muzeului național de 
istorie al Republicii Socialiste România 
cu obiectele avînd valoare artistică și 
semnificație istorică și distincțiile oferite 
tovarășului Nicolae Ceaușescu și tovară
șei Elena Ceaușescu de către oamenii 
muncii din țara noastră, ca și de șefi de 
stat, de partid și de alte personalități de 
peste hotare.

Comitetul Politic Executiv a adoptat ho- 
tărîrea cu privire la organizarea și des
fășurarea adunărilor generale și conferin
țelor organizațiilor de partid pentru dări 
de seamă și alegeri în perioada 10 ianua
rie — 20 martie 1977, începînd de la or
ganizații de bază pînă la organizațiile 
orășenești și municipale.

Comitetul Politic Executiv a stabilit 
unele măsuri cu caracter organizatoric 
pentru pregătirea recensămîntului popu
lației și locuințelor, prevăzut a se efectua 
la începutul anului 1977.

Comitetul Politic Executiv a examinat și 
alte probleme ale activității de partid și 
de stat.

★
în cadrul ședinței, tovarășul Nicolae 

Ceaușescu a informat despre rezultatele 
vizitei de prietenie întreprinse în țara
(Continuare în pag. a IlI-a)

Mă atrage Nordul țării, 
realitatea și mitologia lui. 
Și încerc să rememorez ul
timele secvențe ale unei 
recente călătorii care m-a 
purtat de pe meleagurile 
maramureșene către cele 
sătmărene...

...La pasul Prislop — 
feeric punct de întîlnirg 
Intre Bucovina și Maramu
reș. vetrele românești de 
miazănoapte — am văzut, 
după trei decenii și mai 
bine de pace, urmele unor 
cazemate și tranșee, iar 
țăranul Hie Vlad. venit 
aici cu vacile cooperativei 
din comuna Săliștea. mi-a 
povestit cum a fost con
struit drumul pe care toc
mai ne aflam de către de- 
portații ocupanților hor- 
thyști. Sfidînd acest trecut 
sumbru. Prislopul sărbă
torea celebra sa Horă a- 
nuală tradițională, la care 
se adunaseră solii mai 
multor județe. Era anima
ție mare aici, ca și în mo
derna stațiuhe turistică de 
la poalele muntelui, ce va 
putea în curînd rivaliza 
cu Poiana Brașov ; după 
cum era și în Baia Borșa, 
unde am ajuns chiar la 
ora schimbului între mi-

nerii care veneau de la 
și porneau spre lucru, sa- 
lutîndu-și nevestele și co
piii adunați la acest ceas 
de amurg in fata caselor, 
sau oprindu-se citeva cli
pe la grupurile din pia-

Prin Sighet am trecut 
spre Satu-Mare, nu înain
te de a explora pe îndele
te și natura văii Vișeului, 
și comunele văii Izei, ni
merind la un fastuos tirg 
de vite în comuna Bogdan

maramureșenii, cu osenii", 
m-a avertizat la despărțire 
Gheorghe Pârja. Nu-i voi 
confunda, bineînțeles. Prin 
Oaș am avut de altfel un 
excelent ghid în persoana 
lui Gavril Zetea, instructor

de particularitățile codre- 
nilor și ale locuitorilor 
dinspre șes — despre sem
nele distinctive ale celor 
din urmă vizitatorul pu
țind sâ ia cunoștință si 
datorită muzeului din Ca-

Să-ți racordezi propria muncă
la munca tuturor

specifice acestei toamne cer lucrări• Condițiile 
speciale • In fiecare 
în funcție de stadiul 
participare la lucrări,

timp, transportată și depozitată cu grijă!strînsă Ia
Principalele forțe din 

agricultură sînt concen
trate, in aceste zile, la 
culesul porumbului — 
cultură care deține pon
derea cea mai mare în
tre cerealele cultivate în 
țara noastră. După cum 
se știe, datorită condiții
lor 
an, 
lui, 
mai 
tîrziată. Chiar și în aces
te condiții, pe măsură 
ce plantele ajung la ma
turitate, recoltarea se 
intensifică. Pînă ieri 
seara, potrivit datelor 
furnizate de Ministerul 
Agriculturii și Industriei 
Alimentare, porumbul a 
fost cules de pe 553 500 
hectare — adică de pe

climatice din acest 
vegetația porumbu- 
îndeosebi în județele 
nordice, este mai în-

ale
județ, în fiecare lan să se acționeze 
coacerii știuleților • Cu o largă 
cu bună organizare, recolta să fie

21 la sută din suprafața 
cultivată. După cum re
zultă din cifrele înscri
se pe harta alăturată, 
în cooperativele agricole 
din județele Teleorman, 
Dolj, Mehedinți și Buzău 
lucrările sînt avansate.

Desigur, există dife
rențe mari între un ju
deț și altul, între o uni
tate agricolă și alta și 
chiar între unele sole 
aparținînd aceleiași u- 
nități agricole, în ce pri
vește stadiul coacerii po
rumbului. Prin executa
rea unor lucrări simple 
(tăierea tulpinelor dea
supra știuleților și depă- 
nușarea) — în coopera
tivele agricole din unele 
județe — Buzău, Brăila, 
Ialomița ș.a. — a fost gră
bită coacerea porumbu-
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ță cufundate în cite o par
tidă de șah sau de table. 
Despre Borșa și Baia Bor- 
șa mi-a povestit pe larg 
Ion Sărăsăoan, el însuși 
din Vișeul de Jos, licențiat 
în Istorie la Cluj-Napoca. 
După cum. cu pătimașă 
dragoste, mi-a vorbit des
pre Maramureș Gheorghe 
Pârja. originar din comuna 
Desești. aflat pe timpul 
verii la practică studen
țească, pe meleagurile na
tale.

Reportaj de Ion IANOȘI

Vodă și aflînd de sărbăto
rirea comunei Bîrsana, 
atestată documentar de 
peste șase secole — ba 
chiar făcînd un mic ocol 
pînă la Ocna Șugatag, 
așezare maramureșeană pe 
cale de a se transfor
ma într-o stațiune bal
neară modernă. „Să nu 
ne confundați cumva cum 
te intîmplă adesea, pe noi

cultural județean, multi 
ani dascăl și activist la 
Negrești și în diferite co
mune oșene. Oricine trece 
fie pe la muzeul județean, 
fie prin muzeul Țării Oa
șului. oprindu-se în drum 
și la Vama, nu va, putea 
să nu retină specificul is- . 
toriei și. etnografiei, al ■ 
portului și ceramicii oșene, 
înrudite, dar și deosebite,.

rei, găzduit de somptuoa
sa cetate a foștilor săi stă- 
pinitori nobiliari.

în orașul Satu-Mare, 
centru viguros al industriei 
și culturii noastre socia
liste. nu puteam să nu mă 
opresc mai pe îndelete. Și 
zilele petrecute in acest 
luminos, curat, plăcut oraș, 
cu spații larg deschise și 
la tot pasul cu semnele 
unui spirit gospodăresc de 

. calitate', au fost pentru 
mine deosebit de fructuoa-

Iui și, ca atare, și recol
tarea. Din analiza desfă
șurării lucrărilor de re
coltare se desprinde însă 
concluzia că diferențele 
procentuale, în ce pri
vește suprafețele recol
tate, între județe înveci
nate și care beneficiază 
de aceleași condiții na
turale, nu sînt pe deplin 
justificate.

Condițiile specifice ale 
acestei toamne — întir- 
zierea vegetației la po
rumb — cer ca în fiecare 
județ, în fiecare lan să se 
acționeze în funcție de 
stadiul coacerii știuleților. 
Așa cum s-a recomandat 
la ultima ședință a co
mandamentului central, 
specialiștii și cadrele de 
conducere din unități au 
datoria să cerceteze zi de

zi starea lanurilor și să 
concentreze forțele acolo 
unde știuleții sînt copți.

Este în interesul oame
nilor muncii din agricul
tură, al tuturor locuitori
lor de la sate, al întregu
lui popor ca toată pro
ducția de porumb să 
fie recoltată și depozitată 
cu răspundere și grijă. 
Hotărîtoare pentru suc
cesul acestei acțiuni este 
buna organizare a mun
cii atit la cules, cît și 
la transportul și înmaga- 
zinarea porumbului. A- 
ceastă problemă trebuie 
să concentreze, în aceste 
zile, întreaga atenție și 
preocupare a organelor 
și organizațiilor de partid, 
a comandamentelor Io-1 
cale și a conducerilor 
unităților agricole.

RECOLTAREA Șl TRANSPORTUL 
O MAI BUNĂ COORDONARE

Astăzi, în jurul orei 16,15, posturile noastre de radio și televiziune vor trans- 
ceremonia plecării 
împreună cu regina

mite direct, de la aeroportul internațional București-Otopeni, 
Maiestății Sale Baudouin, regele belgienilor, care a efectuat, 
Fabiola, o vizită oficială în țara noastră, la invitația președintelui Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ceaușescu, și a tovarășei Elena Ceaușescu.

în județul Brăila 
s-a încheiat semănatul 

grîului
în județul Brăila s-a terminat 

semănatul grîului. In telegrama 
adresată Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, to
varășului Nicolae Ceaușescu, în 
care comitetul județean de 
partid raportează acest succes, se 
arată că în prezent toate forțe
le satelor brăilene, muncind in 
spiritul chemării Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., acționează ferm la strîn- 
gerea fără pierderi a culturilor 
de toamnă, la insilozarea furaje
lor. livrarea la fondul de stat a 
unor cantități cît mai mari de 
produse agroalimentare pentru 
îndeplinirea programului privind 
producția și desfacerea către 
populație a bunurilor de con
sum.

Economii și beneficii 
peste plan

Minerii, energeticienii 
lalți oameni ai muncii 
treprinderile industriei 
piului Deva au obținut 
rioada care a trecut 
an o producție industrială su
plimentară în valoare de peste 
73 milioane lei — spor realizat 
în întregime pe seama crește
rii productivității muncii. Con
comitent au fost obținute peste 
10 milioane lei' beneficii supli
mentare și 
conomii la 
produselor.

UNIVERSITATEA 
DESCHISĂ

și cei- 
din în- 
munici- 
în pe- 

din acest

16,5 milioane lei e- 
prețul de cost al 
(Sabin Ionescu).

se ; acest lucru s-a dato
rat în mgre măsură ace
lui amfitrion excepțional 
— dornic să-mi mai arate 
încă și încă din cele acu
mulate în decursul timpu
lui de către sătmăreni — 
pe care l-am întilnit in 
persoana tovarășului Tibe- 
riu Baumgartner, de loc de 
prin aceste părți, șvab la 
origine, stăpînind la per
fecție și româna și ma
ghiara. absolvent al cursu
rilor Academiei „Ștefan 
Gheorghiu" și subtil 
noscător al artelor, 
pentru că veni vorba
arte, trebuie să amintesc 
Filarmonica din Satu-Mare, 
care se pregătea intens 
pentru zilele sale muzi
cale, în a V-a lor ediție, 
marcate de prestigioase 
prezente străine 
tone. Sătmărenii 
altfel că toate 
filarmonicii se
cu săli arhipline, cu mult 
tineret și că la concertele 
simfonice ponulare mun
citorii din fabrici sau ță
ranii comunelor vizitate se 
familiarizează și ei treptat

cu-
Și 
de

și autoh- 
afirmâ de 
concertele 
desfășoară

(Continuare în pag. a IlI-a)

Programul de mă
suri pentru aplicarea 
hotăririlor Congresu
lui al Xl-lea al parti
dului și ale Congresu
lui educației politice și 
al culturii socialiste în 
domeniul muncii ideo
logice, politice și cul
tural-educative, a că
rui sinteză este supusă 
dezbaterii 
constituie cea 
gata, cea mai 
tă și cea mai 
să călăuză în 
perfecționării 
tații în toate 
timentele vieții ideo
logice și cultural-edu
cative din țara noas
tră. Numeroase sînt 
aspectele muncii noas
tre în această direc
ție, numeroase sînt 
obiectivele pe care ea 
trebuie să le cuprindă, 
numeroase sînt mai 
ales sarcinile priori- 

’ tare a căror înfăptui
re conștientă și stăru
itoare trebuie să ducă 
la obținerea unui ni
vel superior de activi
tate în domeniul învă
țămîntului politico- 
ideologic, precum și în 
domeniul culturii și 
artei. Și, se poate con
stata cu satisfacție că, 
atît în dezbaterile care 
au avut loc după lan
sarea acestui program 
în toate marile unități 
din cîmpul științelor 
sociale, cit și în inter
vențiile scrise, pu
blicate pînă acum în 
organele noastre de 
presă, , sînt reliefate, 
cu competență și spi
rit de răspundere, căi 
din cele mai potrivite, 
în vederea realizării 
acestui amplu program 
în cît mai bune con
diții.

în rîndurile de fată, 
aș vrea să mă opresc 
asupra unui capitol cu 

■ totul nou, introdus de 
program în forme
precise. Este vor
ba de „atragerea $i cu
prinderea in forme noi 
de învățământ a unor 
categorii largi de oa
meni ai muncii — în
deosebi din produc
ție — in vederea per
fecționării pregătirii și 
policalificării acestora, 
pe baza unui sistem 
de instruire de tip uni
versitar și postuniver
sitar". Programul pre
vede în acest sens or
ganizarea de „univer
sități deschise", capa-

publice, 
mai bo- 
comple- 
prețioa- 
vederea 

activi- 
compar-

bile să ajute la com
pletarea și înnoirea 
pregătirii adultilor 
dornici de studii su
perioare prin cursuri 
serale sau printr-o 
formă, de mult intrată 
în tradiție, dar cu 
totul insuficient folo
sită pină acum, anu
me: învătămîntul fără 
frecventă.

O veche experiență 
didactică și științi
fică mi-a îngăduit 
să-mi dau seama de 
multă vreme cit de 
utilă, și adesea strin
gent necesară, este o 
asemenea permanentă 
înnoire și permanentă 
îmbunătățire a califi
cării chiar pentru unii 
specialiști pe deplin

însemnări de acad 
Emil 

CONDURACHI

formați. Intr-adevăr, 
din condiții strict o- 
biective. aceștia nu 
pot să-și găsească 
singuri. în noianul de 
discipline moderne și 
mai ales în cel al 
unei documentații ex
traordinar de bogate, 
calea potrivită pentru 
a se menține neînce
tat în pas cu ultimele 
descoperiri și cu cele 
mai moderne metode 
de lucru. Fiindcă, dacă 
e adevărat că învățăm 
continuu, din propria . 
noastră experiență sau 
din experiența altora, 
este încă și mai ade
vărat că în condiții
le ritmului ultrarapid 
al dezvoltării științei 
și tehnicii moderne, 
pregătirea universita
ră și postuniversitară 
nu poate fi realizată 
decit într-un cadru 
organizat, al unui pro
gram judicios întocmit 
și al unei munci stă
ruitoare, în care să 
intre într-o egală mă
sură setea de cunoaș
tere și răspundere fată 
de colectivitate. Privită 
în perspectiva unui vii
tor poate nu prea în
depărtat și al unei cir
culații din ce în ce 
mai rapide a docu
mentării și a mij
loacelor audiovizuale 
de răspindire a cu-

noștințelor, ținînd sea
ma de dreptul, dar și 
de obligația tuturor 
oamenilor muncii de a 
merge în pas cu vre
mea lor, organizarea 
unor universități des
chise, așa cum sînt 
ele schițate în acest 
program, reprezintă, 
fără îndoială, una din 
căile cele mai sigure 
de creștere a nivelului 
de pregătire superioa
ră și a eficienței 
efortul productiv și 
ducativ.

Desigur, formele 
răspindire în masă a 
cunoștințelor de tot 
felul n-au lipsit nici 
pînă acum. Universi
tățile populare, slujite 
cu devotament de unii 
dintre cei mai capabili 
oameni de știință din 
toate domeniile, au 
adus și vor mai adu
ce încă servicii însem
nate în direcția în care 
au activat și pînă în 
prezent. însă forma 
cea nouă, aceea indi
cată în acest amplu 
program, adică orga
nizarea de universități 
deschise, cu un pro
gram și un țel precis, 
înseamnă — și nu poa
te fi altminteri — cu 
mult mai mult decit 
atît. Depinde, firește, 
de cei ce vor fi che
mați să pună temeliile 
unei asemenea activi
tăți ; depinde, firește, 
și de responsabilitatea 
de care vor da dovadă 
primii beneficiari ai 
acestui nou sistem, ca 
o activitate, pe cît de 
cuprinzătoare, pe atit 
de bogată, să prindă, 
repede și bine, rădă
cini în munca și în 
conștiința noastră, 
pentru ca inovația din 
acest domeniu să de
vină veche și puterni
că tradiție.

Sînt convins că in
cluderea în Programul 
de măsuri pentru apli
carea hotărîrilor Con
gresului al Xl-lea al 
partidului și ale Con
gresului educației po
litice și al culturii so
cialiste în domeniul 
muncii ideologice, po
litice și cultural-edu
cative a unui capitol 
atît de nou și de im
portant pentru afir
marea democrației cul
turii noastre poartă in 
sine garanția unor re
zultate pline de rod.

în 
e-

de
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INTRE RECOLTAREA $1 TRANSPORTUL SFECLEI DE ZAHAR
Mureșul este județul cu ponderea 

eea mai mare pe țară la cultura 
Sfeclei de zahăr. Anual, se cultivă 
aici peste 15 000 hectare. Tot în acest 
județ au fost construite și cele mai 
mari și moderne fabrici de zahăr din 
țară, iar întreprinderile și unitățile 
agricole au beneficiat, în ultimii ani, 
de importante fonduri pentru înfiin
țarea și modernizarea unor centre de 
preluare și depozitare (numai anul 
acesta au fost mecanizate 7 centre de 
preluare), pentru dotarea cu utilaje 
necesare la încărcatul și descărcatul 
mecanizat al sfeclei. Toațe aceste 
acțiuni au drept scop creșterea pro
ductivității muncii, conservarea co
respunzătoare a sfeclei — într-un cu- 
vint, evitarea pierderilor de zahăr 
din rădăcini. Există deci toate condi
țiile pentru ca in această toamnă să 
se asigure o activitate ireproșabilă 
pe întreaga filieră a fluxului tehno
logic, o corelare perfectă între recol
tat — transport -C prelucrare. Să ve
dem cum sînt respectate aceste ce
rințe, acum cînd s-a ajuns la mijlo
cul campaniei de strîngere a sfeclei?

Din capul locului, se impune preci
zarea că, în ciuda condițiilor amin
tite, între recoltatul și transportul 
sfeclei există un decalaj foarte mare: 
pe cîmp se găsesc, la această dată, 
în grămezi, circa 60 000 tone sfeclă. 
Multe din aceste grămezi stau sub 
cerul liber de săptămîni întregi, și 
după cum este organizată activitatea, 
în unele unități s-ar putea să mai 
stea în acest mod încă 2—3 săptă- 
mini. Or, răminînd in cîmp, supusă 
bătăii vîntului și razelor de soare, 
sfecla își pierde din conținutul de 
zahăr, ceea ce înseamnă o pagubă 
pentru economie.

COVASNA: Doua unități-în contrast
cu unsumblul șantierelor județului

Potrivit planurilor de dezvoltare economică în profil teritorial, în 
Industria județului Covasna se va obține în 1980 o producție de eel 
puțin 10 miliarde lei. ceea ce impune asigurarea unui ritm mediu 
anual de creștere a producției industriale superior mediei pe tară 
stabilite pentru actualul cincinal. în scopul realizării unor cote atît 
de înalte de creștere, concomitent cu utilizarea la, un nivel superior 
a capacităților de producție existente, județul Covasna benefi
ciază de importante fonduri de investiții, destinate, în principal, 
dezvoltării potențialului industrial. Cum sînt fructificate aceste fon
duri. care este ritmul muncii pe șantiere, ce măsuri întreprinde co
mitetul județean de partid pentru intensificarea lucrărilor, astfel încit 
noile obiective de investiții să fie racordate la circuitul productiv la • 
termenele stabilite sau chiar mai devreme ? Pe această temă am avut 
o convorbire cu tovarășul Zoltan DRUNEK, secretar al Comitetului 
județean Covasna al P.C.R.

— Ce schimbări vor interveni în 
actuala structură a industriei jude
țului Covasna, ca urmare a realiză
rii programului de Investiții‘ in p<ț*-
rioada cincinalului ?

— Criteriile de eficiență economică 
a investițiilor — 
cu rol determi
nant în reparti
zarea în teritoriu 
a noilor unități — 
au dus la stabi
lirea amplasării 
în județul Covas
na a unor o- 
biective ale construcției de mașini — 
ramură a cărei producție va repre
zenta, în 1980, 51 Ia sută din produc
ția industrială a județului. Dacă ți
nem seama că în 1975 ponderea con
strucției de mașini in industria ju
dețului a fost de 18 la sută, putem 
afirma că dezvoltarea acestei ramuri 
purtătoare de progres tehnic este 
semnificativă pentru progresul eco
nomic puternic al ținuturilor Covăs
itei în actualul cincinal, 
ta o deosebită creștere 
ușoară, minieră, chimia, 
lemnului și alimentară, 
gesc profilul industrial 
nostru.

— Există p experiență bună în ju
deț in ceea ce privește realizarea in
vestițiilor. Cum merg treburile pe 
șantiere ?

Vor cunoaș- 
și industria 

a prelucrării 
care între- 
al județului

în cele trei trimestre care au 
an, toate lucrările 
fost încheiate la 

obiective s-au 
suplimentare, 

în

trecut din acest 
do investiții au 
termen, la unele 
abținut producții 
prin intrarea lor mai devreme 
funcțiune, iar la o serie de capacități 
productive se fac acum ultimele fi
nisări. în perioada imediat următoa
re vor fi date astfel în exploatare : 
secția dextroză a Fabricii de amidon 
din Tg. Secuiesc — cu un avans de 
13 zile, secția de îmbuteliere a apei

DIN POȘTA REDACȚIE!

Fapte • Opinii • Propuneri
® OrQȘUl Țideili devlne tot mai frumos prin numeroasele 

sale construcții moderne. Nu de multă vreme, aici s-a dat în 
folosință o creșă, care în viitorul apropiat va avea și un cămin. In 
construcție se mai află un local de grădiniță, iar în cartierul Rășina se 
înalță un magazin universal al cooperației de consum. (Gheorghe Lupu, 
orașul Țicleni, județul Gorj).

® DSUnâzI am trecut Prin c°muna Fălcoiu (Olt) unde sint oa
meni harnici, gospodari. Cu toate că în centrul de comună există un 
frumos cămin cultural, unde se desfășoară o bogată activitate, totuși, 
mai acum cîțiva ani, in satul Cioroiu s-au turnat temeliile din beton 
pentru un alt cămin. Ulterior însă s-a ajuns la concluzia că nu mai e 
nevoie de încă un cămin cultural, cel din centrul de comună satisfăcînd 
pe deplin nevoile sătenilor. Bani s-au cheltuit, materiale s-au consumat, 
muncă s-a depus. Spre a se da totuși o întrebuințare acestei fundații, 
sugerăm consiliului popular comunal s-o adapteze pentru construirea 
unui atelier-școală. Oricum, o decizie urgentă este necesară, deoarece 
Intemperiile nu iartă nici chiar temelia de beton. (N. Chivu, Craiova).

® Uli diSpCnSOr a5teaPta cadre medicale... Ca pretutindeni în 
țară, și în județul Tulcea există preocupare din partea organelor locale 
pentru asigurarea unor condiții optime desfășurării asistenței medicale. 
Și in satul nostru, Sîmbăta Nouă, comuna Topolog, există un dispensar 
medical amenajat într-o clădire spațioasă, cu 8 camere, cu casă de naș
tere, cu locuință pentru medic. De acest dispensar aparțin și satele 
Cerbu și Calfa. Pină nu de mult, la dispensarul nostru erau și medic 
și cadre medii sanitare, care asigurau asistența cuvenită. De cîteva luni 
însă, nu mai avem nici medic și nici moașă. Iată de ce facem un apel către 
organele județene de resort și Ministerul Sănătății să vină in întîmpi- 
narea solicitărilor noastre îndreptățite și să repartizeze, cit mai grabnic, 
la dispensarul din sat medic și cadre medii necesare. (Vasile Hașu, satul 
Simbăta Nouă, comuna Topolog, județul Tulcea).

® AutOVChiCUlcIC care asiSură transportul navetiștilor din 
comuna Ramna la întreprinderea de construcții metalice Bocșa, județul 
Caraș-Severin, întîrzie, deseori, față de programul normal, ceea ce se 
răsfringe negativ asupra producției. Nu se poate găsi oare un remediu 
ca transportul în comun între localitățile din această zonă să funcționeze 
ireproșabil ? (Ion Rotărescu, muncitor lăcătuș la I.C.M. Bocșa, județul 
Caraș-Severin).

neajunsunle • 
spunem des- 
putea fi evl-

Cauza cauzelor este de natură 
strict organizatorică și acuză defi
ciențe greu de admis in activitatea 
multor comandamente comunale. 
Este vorba, în primul rînd, de neres- 
pectarea graficelor de recoltare, care 
sint mult depășite față de procen
tele stabilite de comandamentul ju
dețean. Există de pe acum un număr 
de aproape 30 de cooperative care au 
recoltat peste 90 Ia sută din supra
fața cultivată. încercările unor con
duceri de unități de a explica depă
șirea graficelor din motivul că pe

ÎN JUDEȚUL MUREȘ

aceste suprafețș urmează să se însă- 
mințeze grîu nu corespund realită
ții — pe ansamblul județului exis- 
tind de pe acum un excedent de 
suprafață eliberată.

O altă cauză o constituie folosirea 
necorespunzătoare a mijloacelor de 
transport. Semnificativ în acest sens 
este, bunăoară, faptul că autocamioa
nele din parcul întreprinderii jude
țene de transporturi auto efectuează 
cu 40—50 la sută mai puține curse pe 
zi decit cele aflate în dotarea uni
tăților agricole. Un exemplu, din 
multe altele. Cele două autocamioane 
I.T.A. trimise la cooperativa din 
Acățari efectuează în medie, pe zi, 
2—3 transporturi, deși baza de pre
luare se află la 1—2 km de punctul 
de lucru. Președintele cooperativei 
agricole, Lăslo Ersek, ne spun,ea că

minerale din Biborțeni — cu 30 de 
zile înainte de termen, secția de 
sqițune timplărești dip, tntoțșura Bu
zăului, Avansuri înre’gistî’eâză' con- 

■ struciorii întreprinderii de .mașini-» 
agregate, care lasă să se întrevadă.

Cum acționează Comisia județeană 
de coordonare și urmărire a investițiilor ?

după ritmul susținut în care se exe
cută lucrările, că și aici vom .’consem
na un ciștig' de timp la punerea în 
funcțiune. De asemenea, lucrările de 
dezvoltare a întreprinderii de apa- 
rataj electric auto din Sf. Gheorghe 
se desfășoară în avans față de gra
fice, in nouă luni planul de investiții 
fiind realizat în proporție de 122 ia 
sută. Ținînd seama că, practic, pe 
aceleași suprafețe — prin traducerea 
în viață a Indicației tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. dată cu prilejul 
vizitării întreprinderii — se va dubla 
producția, putem aprecia că aceas
ta este una din cele mai eficiente 
investiții din județ.

Aceste bune rezultate înregistrate 
în activitatea de investiții sînt, în 
primul rind, rodul activității susți
nute a organizațiilor de partid de pe 
șantiere și din unitățile beneficiare, 
care, printr-o intensă muncă politi- 
co-educativă, au reușit să antreneze 
toate forțele colectivelor de con
structori pentru realizarea la terme
nele stabilite a lucrărilor. în al doi
lea rînd, respectarea de către furni
zorii de utilaje a contractelor și le
gătura permanentă dintre proiec
tant — constructor — beneficiar con
stituie alte elemente principale pe 
care se întemeiază experiența bună 
în acest domeniu acumulată în județ. 

șoferu sosesc cu mult după ora 8 și 
pleacă în jurul orei 15. Dar nici mă
car în aceste 6—7 ore nu se știe 
pe unde îți pierd timpul. Situa
ția este aceeași și la cooperativele 
agricole din Ungheni, Gheorghe 
Doja, Dîmbu, Gheorghe Șincai, Sîn- 
petru ș.a. La baza de preluare din 
Acățari am stat mai bine de o oră, 
timp in care, din cele 7 cooperative 
care aduc aici sfecla de zahăr, nu a 
sosit nici un mijloc de transport. De 
la șefa bazei, Ileana Papp. aflăm că 
de fapt pînă acum graficele zilnice 

de preluări au fost realizate doar în 
proporție de 50—60 la sută.

Pe itinerarul parcurs in căutarea 
celor 60 000 tone de sfeclă am întîlnit 
multe alte anomalii, ni s-au dat tot 
felul de explicații. Unii se plîng 
că nu au suficiente mijloace de 
transport, dar nu le folosesc cu ran
dament maxim pe cele de care dis
pun ; alții acuză indisciplina șoferi
lor trimiși în unități, dar nu dispun 
de o evidență a curselor pe care le 
fac, sau chiar a numărului de auto
camioane care lucrează în coopera
tive. Mai mult chiar, în condițiile în 
care unele centre de preluare func
ționează cu mult sub capacitate, nu 
puțini șînt cei care încearcă să pună 
totul pe seama staționărilor prelun
gite de la baze. Desigur, un aseme
nea mod de organizare este dăună-

— In ansamblul acestor realizări 
bune apar nefirești stadiile necores- 
punzătoare atinse de constructorii 
întreprinderii de izolatori electrici 
presați de joasă tensiune din Tg. 
Secuiesc și ai celei de motoare mici 
din Sf. Gheorghe, două unități din 
industria constructoare de mașini...

—- Unele întîrzieri privind elabora
rea proiectelor acestor două noi în
treprinderi au dus la nerespectarea 
termenelor de deschidere a lucrări
lor, care s-au repercutat nefavorabil 
asupra stadiilor fizice atinse de con
structori. De fapt,, chiar și acum 
există încă unele probleme nesolu
ționate de către proiectare la între
prinderea din Tg. Secuiesc ; totodată, 
o parte din utilajele necesare nu au 
fost contractate.

Ce măsuri se întreprind pentru 
accelerarea ritmului de lucru pe șan

tiere, ținînd sea
ma de faptul eă 
vremea rece so
sește în județ 
mai repede decît 
în alte părți ?

— Comisia ju
dețeană de coor
donare și urmă- 

investițiilor efectuează a- 
amănunțite, la fața locu- 
fiecare șantier din județ, 
participă constructori, 
factori de răspundere 

beneficiarului, stabilind 
măsuri cu termene și

pro- 
din 

pla- 
res-

rire a 
nalize 
lui, pe 
la care 
iectanți, 
partea 
nuri de _____________  „
ponsabilități precise, pe obiective și 
lucrări. Astfel, la întreprinderea de 
Izolatori presați de joasă tensiune 
s-au întocmit grafice de execuție, a 
căror respectare asigură recuperarea 
restantelor pînă la sfirșitul anului ; 
proiectantul a indicat soluțiile pentru 
închiderea parțială a halei pe timpul 
iernii, s-au suplimentat forțele uma
ne și mecanice care lucrează pe a- 
cest șantier. La noua întreprindere 
de motoare mici, constructorul a luat 
inițiativa să toarne prefabricatele pe 
șantier, ceea ce a permis intensifi
carea ritmului de lucru. Și pe acest 
șantier există condiții ca, pînă la 
sfîrșitul acestui an, lucrătorii de la 
Trustul de construcții industriale 
Brașov — șantierul Covasna, să recu
pereze restanțele, proiectantul gene
ral. institutul „Electrouzinproiect" 
București, asigurind integral docu
mentația acestei lucrări. Din anali
zele întreprinse de comitetul jude
țean de partid. împreună cu benefi
ciarul, ținînd seama de faptul că un 
număr de 12 masini-unelte, care nu 
sînt suficient încărcate, vor fi trans
ferate în unitatea amintită de la în
treprinderea vecină, aceea de echi
pament electric auto — se desprinde 
că există condiții pentru punerea 
parțială în funcțiune, înainte de ter
men, a acestui obiectiv. în cadrul 
acestor acțiuni, hotărîtoare sînt mă
surile initiate de organizațiile de 
partid, care — în lumina sarci
nilor stabilite de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu Ia recenta Consfătuire de 
lucru de Ia C.C. al P.C.R. — vizează 
asigurarea lucrului în două schim
buri sau în schimburi prelungite, 
extinderea mecanizării muncii, ridi
carea calificării lucrătorilor, in ve
derea sporirii randamentelor, întă
rirea muncii politico-educative pe 
toate șantierele, a ordinii și discipli
nei la toate nivelurile.

Convorbire realizată de
Dan CONSTANTIN

• HUNEDOARA : In sala 
Casei corpului didactic din Deva 
a fost organizat primul Salon 
hunedorean al cărții. Zilnic aici 
au loc diverse manifestări : re
citaluri de poezie patriotică, la 
care-și dau concursul membrii 
cenaclurilor literare „Ritmuri 
din Deva" și „Flacăra" din Hu
nedoara, prezentări de cărți, re
uniuni literar-muzicale, întîlnin 
ale scriitorilor cu pionierii etc. 
• DÎMBOVIȚA : La Tirgoviște 
și Văleni-Dîmbovița a avut loc 
simpozionul „Filmul — instru
ment activ de formare și edu
care a maselor", în cadrul căruia 
a fost prezentat în premieră fil
mul românesc „Ultima noapte a 
singurătății". Manifestarea a 
prilejuit un dialog activ între 
public și actori, realizatori ai 
filmului și se înscrie ca o con
tribuție Ia răspîndirea și însu
șirea culturii cinematografice 
românești, la educarea maselor

Dincolo însă de 
semnalate trebuie șă o 
chis că această situație 
tată dacă comandamentele comunale, 
conducerile unităților agricole res
pective dădeau dovadă de întreaga 
răspundere în organizarea șl desfă
șurarea lucrărilor. Pentru că, în ciu
da indicațiilor ferme ale comanda
mentului județean privind respec
tarea graficelor de recoltare, or
ganizarea și controlul zilnic al 
transportului, în nu puține locuri co
mandamentele comunale și conduce
rile de unități au acționat după 
bunul lor plac. Acum, pînă la 
transportarea celor 60 000 tone de 
sfeclă, ar fi de dorit să se sisteze 
recoltatul. Din discuțiile avute cu 
unele conduceri de cooperative nu 
am înțeles că au o asemenea inten
ție, ceea ce înseamnă că, în urmă
toarele zile, numărul grămezilor în 
cîmp va crește și mai mult. Iată de 
ce o intervenție energică și operativă 
este așteptată și absolut obligatorie 
din partea comandamentului jude
țean. In întreaga noastră activitate 
productivă există o disciplină a 
muncii, anumite reguli tehnologice 
care trebuie respectate și în agricul
tură și de care trebuie să țină seama 
și președinții de cooperative din 
Sînpaul, Ungheni, Cuci, Ernei, Cipău, 
Gh. Doja, Dimbu sau Acățari. Ei, și 
alții, trebuie să înțeleagă înainte de 
toate că societatea noastră nu poate 
admite nici un fel de pierderi din 
actuala recoltă.

Ioslf POP
Cornel POGACEANU

Realizări superioare 
angajamentelor

Printr-o bună organizare a pro
ceselor de producție, prin folosirea 
intensivă a mașinilor și utilajelor, 
colectivele din unitățile economice ale 
județului Ilfov au încheiat cele trei 
trimestre care au trecut din acest 
an cu o producție globală indus
trială suplimentară în valoare de 
235 milioane lei. Sporul de produc
ție este concretizat, intre altele, în 
2 745 tone țiței, 12,5 milioane m.c 
gaze de sondă, 3 650 m. c prefabricate 
din beton armat, 2 400 m.p. covoare, 
1 340 tone pastă tomate, 35 tone 
brînzeturi, 5 900 hl lapte pentru con
sum, alte bunuri alimentare, 
ducția suplimentară obținută 
acum este superioară 
lor anuale luate în 
listă. (Al. Brad),

De la
Cetățenii care

Pro- 
pînă 

angajamente- 
intrecerea socia-

tone

C. E. C.
Cetățenii care doresc să-și 

construiască locuințe proprie
tate personală cu sprijinul sta
tului sau să cumpere locuințele 
din fondul de stat, pe care le 
ocupă în calitate de chiriași, ți 
nu au avansul minim prevăzut 
de lege pentru încheierea con
tractelor, pot obține de la Casa 
de Economii și Consemnațiuni 
credite pentru constituirea avan
surilor respective.

Creditele pentru avans se pot 
obține înainte sau odată cu în
cheierea contractelor de con
strucție sau de vînzare-cumpă- 
rare.

nată de Zaharia Ciulei din 
V. Pârvan nr. 6, comuna 
suburbană 
la cunoștință 
fie produse 
calitate s-a 
mobilă, îheit 
facere este, 
„Nici nu Se

să vină cineva la

la

a- 
de 

scri-

O scrisoare sosită la redacție, șem- 
” ' ' .. ............... strada

__ Chitila, 
Bucureștiului, ne aduce 

. faptul că la magazinul 
metalo-chimice din lo- 

adunat atît de multă 
întreg spațiul de des- 
pur și simplu, blocat, 

mai poate intra în ma
gazin din cauza mobilei depozitate 
în sala de vinzare — se spune in 
scrisoare. Rugăm 
fața locului să 
vadă ce se intîm- 
plă cu mobila 
Chitila".

Răspunzînd 
pelului făcut 
semnatarul 
sorii, am mers la 
Chitila, însoțit și 
de un reprezen
tant al cooperati
vei zonale de con
sum București de 
care aparțin ma
gazinele din res
pectiva localitate.

— Ceea ce vedeți in magazin (un 
adevărat „munte" de somiere — 
n.n.) este numai o parte din stocul 
de mobilă de care dispunem — ne 
spune gestionara Aurora Frățiloiu. 
Nemaiîncăpind în unitate, a trebuit 
să ducem restul garniturilor de mo
bilă în două barăci alăturate, pre
cum și la căminul cultural, la un 
fost bufet și la magazia coope
rativei agricole. în total, avem 
peste 50 de vagoane de mobilă. Cu 
toate că am sesizat acest lucru fo
rurilor noastre tutelare, continuă să 
ne sosească alte și alte garnituri de 
mobilă. Chiar acum ni s-a anunțat 
că au sosit la gară alte 4 vagoane 
de marfă. Nici nu știu ce să mai 
fac cu ea. Cantitățile ce ne-au fost 
livrate sînt cu mult peste ceea ce 
am comandat și peste puterile noas
tre de desfacere.

La cele relatate de gestionara ma
gazinului se adaugă și faptul că din 
cauza Imobilizării cu... mobilă a 
spațiilor de desfacere și depozitare

prin film. în această săptămlnă, 
la Tirgoviște, Pucioasa, Fieni, 
Moreni,' Găești și Titu se vor 
desfășura, în continuare, gale de 
filme, dezbateri tematice, întîl- 
niri cu realizatorii unor filme, 
medalioane cinematografice și 
altele. • SATU-MARE : în noul 
an de învățămînt, numărul uni
versităților cultural-stiințifice 
din județul Satu-Mare este de 
20, cu 5 mai mult decit pînă 
acum. Cei peste 8 000 cursanți 
din localitățile Satu-Mare, Că
rei, Tășnad, Negrești—OaȘ, Li
vada, Halmeu, Sanislău. Ardud 
ș.a. vor fi cuprinși in peste 200 
cursuri și cicluri tematice cu di
verse profiluri politico-ideolo- 
gice, de cultură generală, de 
educație științifică și ateistă, 
de specializare profesională. 
• VASLUI: Cinedubul Casei 
de cultură a orașului Huși și-a 
îmbogățit palmaresul cu doua 
diplome de onoare obținute la

Bine și cu spor—așa se lucrează pe ogoarele Prahovei
>

Este oare întîmplător 
că anul acesta județul 
Prahova s-a situat pe pri
mele locuri in ce priveș
te nivelul recoltei de grîu 
obținute la hectar ? Nici
decum. Modul cum se lu
crează acum la semănat 
— această lucrare se află 
în stadiul final — demon
strează că în unitățile a- 
gricole din acest județ s-a 
făcut o cotitură radicală 
în cultura acestei plante. 
Am putut face această 
constatare parcurgînd, îm
preună cu ing. M. Neculau 
director adjunct al direc
ției agricole, terenurile 
mai multor unități agri
cole din județ. La coope
rativa agricolă din comu
na Albești nu mai erau 
de însămînțat decît 18 
hectare cu griu pe solele 
de pe care tocmai se cu
legea porumbul. Cel se
mănat devreme era deja 
răsărit. „Dacă griul a ră
sărit bine, nu mai avem 
nici o problemă cu el" — 
ne spunea președintele. 
Ce problemă ar putea a- 
vea ? Firele de griu sînt 
bine înrădăcinate pentru 
că sămînța a fost așezată

din magazin, aprovizionarea popu
lației cu celelalte grupe de mărfuri 
din unitatea respectivă nu se mai 
poate desfășura în condiții cores
punzătoare, vînzările zilnice ale ma
gazinului pentru asemenea mărfuri 
scăzînd în ultimele luni de zile de 
aproape 7 ori.

— Din păcate, ceea ce ați constatat 
aici, la Chitila — ne declară Dumi
tru Oprea, reprezentantul coopera
tivei zonale București, care ne-a în
soțit pe teren — nu este un caz sin

anchetă cetățenească

IMOBMSME ÎN COMEBJUl CU MOBILA
gular. Toate magazinele cooperativei 
noastre din comunele suburbane 
Capitalei sînt pline cu mobilă.

— Cine-i de vină ?
— Noi am avut contractată prin in

termediul IJECOOP Ilfov o anume 
cantitate de mobilă pentru acest an, 
cantitate corelată cu cerințele popu
lației. Numai că furnizorii noștri, in 
special întreprinderea de mobilă din 
Giurgiu, ne-a trimis mai multă marfă 
decît aveam în contracte. în plus, nici 
sortimentul care ni se livrează nu 
este cel dorit. Noi solicităm piese de 
mobilier ți anumite tipuri de garni
turi, iar furnizorul ne livrează doar 
camere de zi și studiouri „Mugur" și 
„Progresul". Exact ceea ce nu soli
cită cumpărătorii noștri.

— Ați sesizat acest fapt forului 
tutelar ?

— Am sesizat, desigur, încă din 
primăvară. Numai că forul nostru 
tutelar este exact... întreprinderea 
care a contractat această mobilă de 
care nu avem nevoie, respectiv

Festivalul international al fil
mului de amatori din țările so
cialiste, desfășurat recent în 
orașul Gyor din Republica Popu
lară Ungară. Producțiile distinse 
sint: 
„Jocuri 
central 
artistic

filmul folcloric color 
cu măști din podișul 
moldovenesc" și filmul 
„Explozia". După cele

peste 40 de filme realizate în cei 
cițiva ani de la înființare, cine- 
clubul hușean realizează in aces
te zile ultimele secvențe ale fil
mului „Metamorfoze hușene", 
prin care realizatorii își propun 

generațiilor viitoare o 
imagine a orașului de 

Totodată, ei fac pregătiri 
realizarea unui film con- 
------------------------- Jilln- 
stat a României. • GA-

să lase 
amplă 
astăzi, 
pentru realizarea unui film c< 
sacrat centenarului independ< 
ței de

la adîncimea indicată în 
teren pregătit exemplar. 
Se consideră că pe cele 
24 000 hectare cu griu, în- 
sămînțate în perioada 20 
septembrie—10 octombrie 
în cooperativele agricole 
din județ, viitoarea recol
tă e sigură. Mai rămăsese
ră de însămînțat terenu-

— ne spune președintele. 
S-au aplicat îngrășăminte 
cu fosfor, iar în ferestre
le iernii vor fi date în 
două reprize cele cu a- 
zot". De altfel, aplicarea 
diferențiată a îngrășămin
telor constituie una din 
măsurile care a contribuit 
ca în județul Prahova să

rile eliberate de porumb. 
Este muncă mai grea de
oarece, pe lîngă arat, se 
cer aplicate mai multe 
discuiri. Poposim pe o 
solă unde patru mecani
zatori discuiau terenul 
(fotografia de sus). Anali- 
zînd calitatea lucrării, di
rectorul adjunct al direc
ției agricole, împreună cu 
președintele cooperativei, 
ing. Alexandru Dinu, și 
Eugenia Simion, șefa 
fermei nr. 1, indică să 
se facă discuiri repe
tate pînă cînd va rezulta 
un bun pat germinativ. 
„Garantăm că și pe aces
te suprafețe se vor obți
ne recolte mari la hectar

sporească foarte mult 
randamentul culturii griu
lui, și, de aceea, ne pro
punem să revenim asu
pra acestei probleme.

Cum sînt respectate 
normele tehnice la semă
nat ? Ne aflăm pe terenu
rile cooperativei agricole 
din Urlați (fotografia de 
jos). Directorul adjunct ii 
cere mecanizatorului Va- 
sile Marica ordinul de lu
cru. Erau prevăzute : so
iul cultivat — „Aurora", 
adîncimea de semănat — 
6 cm, cantitatea de sămîn- 
ță —- 280 kg la hectar și 
alte elemente. La contro
lul efectuat a rezultat că 
toate normele tehnologice

IJECOOP Ilfov. In loc să se solu
ționeze problema, în luna iulie a.c., 
IJECOOP Ilfov contractează, in 
plus, alte 300 garnituri de mobilă, 
iar prlntr-o telegramă adresată coo
perativei sîntem admonestați și 
taxați drept indiscipllnați pentru 
că nu primim mobila contractată de 
reprezentanții IJECOQP.

înainte de a prezenta și punctul 
de vedere al IJECOOP Ilfov, se 
cuvine să precizăm un lucru esen
țial: imobilizarea mobilei în magazi

nele și depozitele cooperativei zonale 
București nu provine din cauza unei 
conjuncturi in cererea de consum a 
populației. Dimpotrivă. La mijloc e 
vorba de cu totul altceva, și anume, 
de grave abateri In procesul de 
aprovizionare : mobila acumulată în 
stoc este din punct de vedere can
titativ cu mult peste necesarul de 
vinzare, iar ca structură sortimen
tală nu este corelată cu solicitările 
cumpărătorilor. Este o risipă mate
rială și bănească, însoțită de preju
diciile care decurg de aici : depre
cierea mobilei, cheltuieli inutile de 
depozitare, imobilizări de spații, lo
cații C.F.R. etc. Și — ceea ce este 
mai grav — în timp ce magazinele 
și depozitele din comunele suburba
ne ale Capitalei sînt tixite cu anu
mite garnituri de dormitoare și stu
diouri, cumpărătorii nu găsesc acele 
piese de mobilier de care au nevoie.

Iată acum și punctul de vedere al 
IJECOOP Ilfov, exprimat de tova-

l.AȚI : Muzeul județean de Is
torie Galați a inițiat, in intîm- 
pinarea aniversării a 100 de an! 
de la proclamarea independenței 
de stat a României, un amplu 
ciclu de acțiuni sub genericul 
„Eroi au fost, eroi sînt încă", 
dedicat școlarilor. Membrii co
lectivului științific al muzeului 
vorbesc, cu acest prilej, copiilor 
despre participarea locuitorilor 
județului la războiul pentru 
cucerirea independenței, despre 
sacrificiul suprem al celor ră
mași în memoria neamului. 
• DOLJ: „Independența — per
manență a istoriei poporului 
român" este genericul fotoexpo- 
ziției organizate de Muzeul Ol
teniei din Craiova la Cămn*j] 
cultural din Bechet. • PRA
HOVA : în cadrul manifestărilor 
consacrate centenarului inde
pendenței de stat a României, 
la Casa armatei din Ploiești s-a 
deschis o expoziție cuprinzînd 

stabilite erau respectate. 
De altfel, înainte de în
ceperea campaniei agri
cole de toamnă s-a discu
tat, pe consilii interco- 
operatiste, cu mecanizato
rii asupra tuturor aspec
telor legate de tehnologia 
culturii griului. La Fintî- 
nele, președintele coope
rativei, tovarășul Gh. A- 
postol, era la marginea 
tarlalei pe care mecaniza
torii pregăteau terenul șî 
însămînțau griul. Se lucra 
intens, dar pămîntul se 
mărunțea mai greu. S-a 
oprit semănatul pentru a 
se putea discui mai bine 
terenul. Exigența față de 
calitatea patului germi
nativ caracterizează ac
tivitatea ce se desfășoară • 
la semănat, acum pe ulti- . 
mele hectare, în coopera
tivele agricole din jude
țul Prahova.

...în Prahova se pregă
tește recolta viitoare, care 
va trebui să fie mai mare 
decît cea din acest an și, 
totodată, cu aceeași hăr
nicie sînt strînse roadele 
toamnei.

Fotoreportaj de
Ion HERȚEG

că ș-a constituit

rășul Traian Valpan, directorul co
mercial al întreprinderii :

— Noi nu sîntem vinovați de cele 
întîmplate. Cooperativa zonală Bucu
rești este răspunzătoare, pentru că a 
luat mai multă mobilă decît fuseșe 
contractată inițial. în ceea ce ne pri
vește, sîntem preocupați în prezent 
să redlstribuim la alte magazine mo
bila stocată, pentru impulsionarea 
desfacerii sale.

Aflăm, tot de la IJECOOP Ilfov, 
că s-a constituit un colectiv de spe

cialiști care ur
mează să analize- 

_____________ _ ze cauzele imobi
lizării mobilei din 
magazinele subur
bane Capitalei, 
prilej cu care se 
vor stabili și răs
punderile perso-' 
nale în legătură 
cu situația creată. 
Din colectivul a- 
mintit vor face 
parte și repre
zentanți ai Cen
trocoop, care să 

vegheze la corecta stabilire a răs
punderilor, dat fiind faptul că este 
vorba de un caz în care sînt impli
cate două unități subordonate una 
alteia.

Mihai IONESCU

P.S. înainte de a da Ia tipar r!n- 
durile de față, am fost informați de 
tovarășul Petre Georgescu, director 
în Centrocoop, că au fost luate 
măsuri de redistribuire a mobi
lei existente în alte cooperative ți 
s-a adoptat un nou sistem de apro
vizionare, în măsură să permită asi
gurarea unui sortiment variat de 
produse în toate magazinele. Colec
tivul de specialiști urmează să se 
stabilească răspunderile personale 
ale celor vinovați de cele petrecu
te". Cu aceasta, socotim că am dat 
răspuns și semnatarului scrisorii 
adresate redacției.

interesante documente — în co
pie și in original — legate de 
marele eveniment de la 1877. 
Vernisajul expoziției a fost ur
mat de o seară de poezie pa
triotică. • BACĂU : „Odă eroi
lor neamului" s-au Întitulat re
citalurile de poezie patriotică 
susținute la casele de cultură 
din Bacău, Roman, Adjud. Mol- 
nești, Odobeștl și Slănic-Moldo- 
va de către membrii cenacluri
lor literare și artistice, acțiuni 
dedicate sărbătoririi a 100 de ani 
de la cucerirea independenței 
de stat a României. • BRĂILA : 
Cunoscuta societate „Lyra“, or
ganizată ca un autentic conser
vator, și-a început noul an de 
învățămint cu 165 de elevi ce sa 
pregătesc in clase de pian, canto, 
vioară, violoncel și alte instru
mente muzicale.

Corespondenții „Scintell*
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ȘEDINȚA COMITETULUI POLITIC EXECUTIV
AL C.C. AL P.C.R.

Suveranii belgieni au fost ieri
oaspeții județului

(Urmare din pag. I)

noastră de tovarășul Todor Jivkov, prim- 
secretar al Comitetului Central al Partidu* 
lui Comunist Bulgar, președintele Consi
liului de Stat al Republicii Populare Bul
garia. ‘

Comitetul Politic Executiv a salutat cu 
deosebită căldură noua întîlnire dintre to
varășii Nicolae Ceaușescu și Todor Jivkov, 
care a confirmat, o dată mai mult, rodni
cia acestor contacte, devenite tradiționa
le, importanța lor hotăritoare pentru in
tensificarea și adincirea conlucrării fră
țești româno-bulgare. Comitetul Politic 
Executiv este întru totul de acord cu hotă- 
rîrea comună exprimată în timpul vizitei 
de a se conferi raporturilor româno-bul
gare dimensiuni tot mai largi, un conținut 
tot mai bogat, de a amplifica și apro
funda colaborarea și cooperarea pe tă- 
rîm economic, tehnico-științific, cultural, ca 
și pe plan internațional, valorificîndu-se 
mai deplin posibilitățile pe care le oferă 
în acest sens realizările obținute de Româ
nia și Bulgaria în toate domeniile con
strucției socialiste.

Comitetul Politic Executiv apreciază că 
promovarea tot mai susținută a relațiilor 
tradiționale româno-bulgare, întemeiate 
pe stimă și respect, pe avantaj reciproc și 
întrajutorare tovărășească, servește ope
rei de edificare a noii orînduiri în cele 
două țâri, este în folosul și spre binele 
ambelor popoare, contribuie la creșterea 
prestigiului și influenței socialismului în

lume, la crearea unui climat de pace, în
țelegere și cooperare internațională.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a prezen
tat, de asemenea, o informare cu privire 
la vizita de prietenie făcută în țara noas
tră de tovarășul Edward Gierek, prim-se- 
cretar al Comitetului Central al Partidului 
Muncitoresc Unit Polonez, care o consti
tuit o nouă și semnificativă expresie a re
lațiilor frățești, de strînsă și fructuoasă 
colaborare, statornicite între Partidul Co
munist Român și Partidul Muncitoresc Unit 
Polonez, între România și Polonia, între 
popoarele țărilor noastre.

Comitetul Politic Executiv a dat înaltă 
apreciere întîlnirii și convorbirilor dintre 
tovarășii Nicolae Ceaușescu și Edward 
Gierek, în cursul cărora au fost stabilite 
liniile directoare ale adîncirii în conti
nuare a conlucrării prietenești dintre cele 
două partide și țări.

Comitetul Politic Executiv consideră ca 
fiind deosebit de pozitiv faptul că în 
cursul vizitei s-a ajuns la înțelegeri con
crete privind dezvoltarea continuă, dina
mică, a cooperării în producție și a schim
burilor comerciale, îmbogățirea formelor 
de colaborare economica și tehnico-știin- 
țifică, pe tărîm cultural și obștesc, cores
punzător potențialului economic al celor 
două țări, progresului obținut de România 
și Polonia în toate domeniile construcției 
socialiste.

Comitetul Politic Executiv relevă, tot
odată, cu satisfacție, identitatea de vederi

ce a caracterizat convorbirile în probleme 
fundamentale ale vieții internaționale, 
voința celor două partide și state de a 
acționa în vederea consolidării cursului 
spre destindere și cooperare, pentru ca 
acest proces să devină ireversibil, înfăp
tuirii unei securități reale pe continentul 
european și în lume, instaurării unor ra
porturi cu adevărat echitabile între state, 
statornicirii noii ordini economice mon
diale, pentru întărirea unității și solidari
tății dintre toate forțele revoluționare, de
mocratice, progresiste, antiimperialiste, în 
lupta pentru pace și progres social.

Comitetul Politic Executiv subliniază că, 
prin caracterul lor rodnic, convorbirile 
dintre tovarășul Nicolae Ceaușescu și to
varășul Edward Gierek se înscriu ca un 
aport de seamă la adîncirea prieteniei și 
colaborării frățești româno-poloneze, spre 
binele ambelor popoare, în interesul ac
celerării construcției socialiste în cele două 
țări, al cauzei păcii și socialismului.

Aprobînd în unanimitate înțelegerile și 
concluziile la care s-a ajuns cu prileiul 
acestor vizite și convorbiri, Comitetul Po
litic Executiv a stabilit măsuri pentru a se 
asigura toate condițiile dezvoltării, pe 
multiple planuri, a colaborării cu Bulgaria 
și Polonia, cu partidele și popoarele celor 
două țări prietene.

*
Comitetul Politic Executiv a hotărît să se 

convoace Plenara Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român în ziua de 3 
noiembrie 1976.

în cea de-a treia zi a vizitei ofi
ciale pe care o întreprinde in țara 
noastră, la invitația președintelui 
Republicii Socialiste România, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, și a tova
rășei Elena Ceaușescu, . Maiestățile 
Lor Baudouin, regele belgienilor, și 
regina Fabiola au fost, miercuri, 
oaspeți ai județului Suceava.

în această călătorie, suveranii bel
gieni au fost însoțiți de Emil Bobu, 
vicepreședinte al Consiliului de Stat, 
împreună cu soția, de alte persoane 
oficiale române și belgiene.

La aeroportul Salcia, oaspeții au 
fost întimpinați de Miu Dobrescu, 
președintele Comitetului executiv al 
Consiliului popular județean Sucea
va, de alți reprezentanți ai organe
lor locale de stat.

în cursul dimineții a fost vizitată 
întreprinderea de prelucrare a lem
nului din Rădăuți. In expoziția în
treprinderii au fost prezentate ulti
mele creații ale acestui colectiv. în 
continuare, au fost vizitate minăsti- 
rile din această parte a țării. La Su-

Suceava
cevița, suveranii belgieni au fost în- 
timpinați de Justin Moisescu, mitro
politul Moldovei și Sucevei. Aici, ca 
și la Moldovița și Voroneț, au fost 
admirate vestitele picturi murale ale 
acestor mînăstiri.

întorși la Suceava, suveranii bel
gieni și persoanele care îi însoțesc 
au asistat la un spectacol folcloric, 
după care președintele Comitetului 
executiv al Consiliului popular ju
dețean Suceava a oferit un dineu în 
onoarea Maiestăților Lor.

Vizita primului ministru al Guvernului
Republicii Democratice
Primul ministru al Guvernului Re

publicii Democratice Sao Tomă și 
Principe, tovarășul Miguel Anjos 
TrovOada, ,aflat în vizită în țara 
noastră, la invitația primului minis
tru al Guvernului Republicii Socia
liste România, tovarășul Manea Mă- 
nescu, a fost oaspete al colectivului 
de muncă de Ia Combinatul pentru 
industrializarea lemnului București—

Sao Tome și Principe
Pipera. Alte aspecte ale activității 
industriale, social-culturale și edili
tare din Capitală i s-au înfățișat 
oaspetelui saotomez cu prilejul vi
zitei pe care a efectuat-o, în cursul 
zilei de miercuri, la întreprinderea 
de confecții și tricotaje. Palatul 
sporturilor și culturii, precum și 
prin unele cartiere de locuințe.

(Agerpres)

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 15, 

16 și 17 octombrie. în țară : Vremea se 
va răci ușor începînd din vestul țării. 
Cerul va fi variabil, mâi mult noros. 
Vor cădea ploi lpcale, care vor fi și 
cu caracter de aversă însoțite de des- 
cărcări electrice, mai ales în zonele de 
deal și de munte. Temperaturile mi
nime vor fi cuprinse între 6 și 16 gra
de, izolat mai coborîte în depresiunile 
din estul Transilvaniei, iar maximele 
între 14 și 22 de grade, mai ridicate 
în jumătatea de sud a țării. în Bucu
rești : Vremea în răcire ușoară. Cer 
temporar noros. Ploaie de scurtă dura
tă însoțită de descărcări electrice. Vînt 
potrivit. Temperatura ușor variabilă.

Cronica zilei
Ministrul educației, bu

năstării sociale și culturii din 
India Nurul Hasan, care, la invi
tația Ministerului Educației și Invă- 
țămîntului, a făcut o vizită în țara 
noastră, a părăsit Capitala ieri di
mineața. La plecare, pe aeroportul 
Otopeni, oaspetele a fost salutat de 
Suzana Gâdea, ministrul educației și 
fnvățămîntului, de alte persoane ofi
ciale. Au fost de față S. L. Kaul, 
ambasadorul Indiei la București, și 
membri ai ambasadei.

A apărut ;

„Munca de partid" 
nr. 10/1976

Recentul număr al revistei ,,Munca 
de partid11 publică, în deschidere, 
Cuvintarea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu la Consfătuirea cadrelor 
din domeniul științelor sociale și în- 
vățămîntului politic, precum și Pro
gramul de măsuri pentru aplicarea 
hotărîrilor Congresului al Xl-lea al 
partidului și ale Congresului educa
ției politice și al culturii socialiste, 
in domeniul muncii ideologice, poli
tice și cultural-educative.

La rubrica „Invățămîntul politico- 
ideologic", cursul „Probleme funda
mentale ale activi.t^țji de pațțid Și 
de stat" este publicat planul tema
tic : Programul P.C.R. cu privire la 
rolul și răspunderile partidului in 
etapa făuririi societății socialiste 
multilateral dezvoltate și trecerii 
spre comunism.

LA I.J.I.L. VRANCEA :
Se lărgește gama bunurilor de consum

Pe șantierul noii secții de bu
nuri de larg consum și confec
ții metalice din Focșani — uni
tate a întreprinderii județene 
de industrie locală Vrancea — 
constructorii efectuează ulti
mele lucrări de finisaj. Conco
mitent cu desfășurarea acestor 
lucrări a început aici, cu a- 
proape 60 de zile înainte de ter
men, producția in ramura me
tal, hala principală de fabrica
ție fiind în prezent în plină ac
tivitate.

Prezența noii capacități de 
producție în activitatea de an
samblu a întreprinderii- consti- ■ 
țuie un argument în plus al se
riozității cu care întregul colec
tiv de muncă de aici se preocu
pă de îndeplinirea îndatoririlor

ce-i revin. Alte produse ale în
treprinderii, cum ar fi covoa
rele, garniturile de mobilă și 
piesele de mobilier, sînt tot mai 
solicitate de beneficiari. De o 
bună apreciere se bucură și 
gama de produse confecționate 
din răchită. Cu citva timp in 
urmă s-a trecut și la diversifi
carea produselor din sticlă, prin 
folosirea mai bună a spațiilor 
existente. Conducerea între
prinderii ne-a informat că, in 
prezent, pe lingă preocuparea 
pentru onorarea contractelor 
din acest trimestru, în toate 
unitățile sp desfășoară o susți
nută activitate în vederea pre
gătirii producției anului viitor. 
(Dan Drăgulescu).

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

„CUPA TINERETULUI" IN SEZONUL DE IARNĂ
Atenția organizatorilor sportului de masă să se îndrepte spre 

întrecerile pe clase și școli, secții, ateliere și sate
S-a încheiat ediția de vară a 

„Cupei tineretului" — cea mai mare 
competiție de masă pentru școlari, 
studenți, militari, tineri muncitori și 
țărani.

Organizată pe baza sarcinilor cu
prinse în Hotărîrea Plenarei C.C. al 
P.C.R. din 1973 cu privire la dezvol
tarea continuă a educației fizice și 
sportului — „Cupa tineretului" a fă
cut în acest an, pe parcursul ediției 
de vară, noi pași înainte pe drumul 
cuprinderii întregului tineret în ac
tivitatea sportivă de masă.

în ansamblu, după cum apreciază 
comisia centrală de organizare a 
competiției — compusă din repre
zentanții tuturor organizațiilor de 
tat și obștești cu atribuții în 

sportul de masă — se remarcă 
o creștere substanțială a parti
cipării în cadrul unor categorii (pio
nieri, elevi și tinere fete), iar o serie 
de elemente talentate din categoriile 
de vîrstă 10—14 ani și 14—19 ani au 
fost îndreptate spre taberele cen
trale de pregătire sportivă organi
zate pe timpul verii acestui an. De 
asemenea, s-au amenajat pentru în
treceri numeroase noi baze sportive 
simple și s-a mărit preocuparea 
pentru Întreținerea celor existente.

La etapele de zonă și finale din 
acest an au participat aproximativ 
6 000 de tineri, organizarea dovedind 
progrese față de edițiile trecute, mai 
ales în unele județe ca Argeș, Mu
reș, Tulcea, Brăila, Hunedoara, Con
stanța. Arad și altele.

Odată cu noua ediție, de iar
nă, a „Cupei tineretului" (prevăzută 
să înceapă la 31 octombrie .în mediul 
urban și Ia 14 noiembrie pentru lo
calitățile din mediul rural) se impune 
luarea de măsuri hotărlte din partea 
tuturor organelor și organizațiilor cu 
răspunderi în sportul de masă pen
tru înlăturarea neajunsurilor semna
late pe timpul întrecerilor din vară

și din iarna trecută. Concursurile se 
vor desfășura la toate sporturile 
pentru practicarea cărora există con
diții, în săli sau In aer liber, schiu
lui, patinajului, săniușului trebuind 
să li se acorde prioritatea cuvenită.

Se cere, în primul rînd. să se acor
de toată atenția popularizării și or
ganizării concursurilor la nivelul 
tuturor unităților de bază — acolo 
unde învață și lucrează masa tine
retului — acțiune care trebuie să 
înceapă de pe acum, cu energie și 
perseverență, astfel încît, de la 31 
octombrie și, respectiv, 14 noiem
brie, copiii și tinerii din fiecare cla
să, școală, an de studii, secție, sec
tor, atelier și sat să fie cuprinși in 
întreceri.

Asociațiile sportive sînt dațoare să 
treacă de îndată la întocmirea unor 
programe și calendare proprii, con
crete, pe deplin reale, cu accent pe 
concursuri săpiăminale în unitățile 
de bază. Cu ajutorul organizațiilor 
sindicale, U.T.C. și pionieri, asocia
țiile sportive să pregătească locurile 
de întreceri pe timpul iernii, să se 
repare și să se completeze inventarul 
și echipamentul, în special schiurîle, 
săniuțele, patinele. Se cere, de ase
menea, ca in fiecare localitate un 
larg activ sportiv (profesori de 
educație fizică și sport, alte cadre 
didactice, antrenori, instructori și ar
bitri, sportivi fruntași) să fie antre
nat la organizarea și desfășurarea 
întrecerilor. Se înțelege că federațiile 
de specialitate, în primul rînd cele 
de schi și patinaj, trebuie să sprijine 
direct și prin intermediul comisiilor 
județene respective acțiunile pentru 
„Cupa tineretului", angrenarea ma
selor de copii și tineri la practicarea 
sporturilor pe timpul iernii, ceea ce 
va contribui, desigur, la formarea 
obișnuinței de a face cu regularitate 
sport, mișcare în aer liber.

Valeriu MIRONESCU

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
• Rezultatul final al meciului 

România — Iugoslavia de la balca
niada de șah : 3,5—2,5 ! Partidele 
Gheorghiu — Matanovici, Ciocîltea — 
Parma și Pavlov — Bukici ș-au în
cheiat cu remize, jar Urzică și Șubă 
au ciștigat la Minici și Kurajița.

• în meci restant din campionatul 
de fotbal, ieri la Tîrgu-Mureș : 
A.S.A. — Steaua 2—0 (2—0). Goluri
le au fost marcate de Bdloni (minu
tele 34 și 38).

• La Plsen, în jocul echipelor de 
tineret ale Cehoslovaciei și Scoției 
scor alb, 0—0. în partida primelor 
echipe reprezentative, din prelimi
nariile campionatului mondial. Ceho
slovacia — Scoția 2—0, prin golurile 
înscrise de Panenka și Petras (am
bele în repriza secundă).

• Clasamentul F.I.L.T., după 
turneul de la Teheran : 1. Ramirez 
— 633 p, 2. Connors — 600 p, 3. Vi
las — 522 p. 4. Dibbs — 517 p, 5. 
Orantes — 501 p, 6. Solomon — 491 
p, 7. Borg — 480 p, 8. Tanner — 410 
p. 9. Fibak — 407 p, 10. Panatta 
370 p.

• „Gheata de aur" — trofeu de
cernat anual de revista „France- 
Football" golgeterului campionatelor 
naționale din Europa — a fost atri
buită lui Kaiafas (Omonia — Nico
sia — Cipru). Cupa transmisibilă 
pentru cea mai bună echipă de club 
din Europa, în ediția 1975—1976, a 
fost cîștigată de Liverpool (Anglia).

• La handbal, în „Cupa campio
nilor europeni". Ruda Hvezda (Ceho
slovacia) — H.C. Oberglas (Austria) 
30—9. în competiția feminină simi
lară, A.Z. Wroclaw (Polonia) — 
Spartak Kiev (U.R.S.8.) 13—18.

• Ieri la Ankara, în meci amical 
de fotbal, Turcia —. Irlanda 3—3 
(0—2).

PRONOEXPRES
NUMERELE EXTRASE 

LA TRAGEREA 
DIN 13 OCTOMBRIE 1976 

EXTRAGEREA I : 35 13 38 21 18 39 
EXTRAGEREA a II-a : 32 44 12 30 19

La „Electrometal" 
Oradea

Preocupare 
constantă 

pentru asimilarea 
de noi produse 
Pe agenda de creație tehnică 

a specialiștilor de la „Electro- 
metal" Oradea este înscrisă, ca o 
sarcină permanentă, preocupa
rea pentru asimilarea de noi 
produse in fabricație. Dacă în a- 
cest an s-au asimilat și irjtro.dus 
în procesul de fabricație o' îe-. 
rie de produse, cum ar fi cele 
de aparatâj electric pentru ma- 
șini-unelte, subansâmble pentru 
fertilizatoarele utilizate în agri
cultură sau echipament metalic, 
pentru industria mobilei — une
le dintre ele înlocuind importul, 
o bună parte din produse repre
zintă bunuri de larg consum. 
Dintre acestea amintim tăvile e- 
lectrice pentru păstrarea mîncă- 
rii la cald, cuțite electrice pen
tru tăiat piine, rotisor electric, 
robot de bucătărie, electrocom- 
presor „Turist", rîșnițe de mină, 
ștechere și alte produse mult so
licitate de cumpărători.

Pentru anul 1977 specialiștii de 
la „Electrometal" au pregătit a- 
similarea unor noi produse ne
cesare uzului casnic : sonerii e- 
lectrice, prelungitoare pentru 
prize, mașini pneumatice pentru 
nituit, mixter pentru frișcă și 
maioneză, ionizator pentru ca
mere, in total 25 de noi produse, 

în paralel eu preocuparea pen
tru înnoirea producției, se ma
nifestă o grijă deosebită pentru 
asigurarea unei calități superi
oare tuturor produselor. La a- 
peasta au contribuit numeroase
le studii tehnologice aplicative, 
dintre care „brumarea și îm
bunătățirea rezistenței la uzură 
mecanică a produselor din șilu- 
miniu" a avut un rol deosebit. 
De asemenea, acțiunea de revi
zuire a consumurilor specifice 
la un număr de 187 de produse 
a determinat realizarea unor 
importante economii de materia
le. Numai la materialele pre
țioase s-a redus consumul eu 
peste 65 la sută, fără ca produse
le să-și piardă din parametrii 
funcționali și calitativi. (Dumi
tru Gâță, corespondentul „Scîn- 
teii").

Manifestări pionierești
Peste 10 000 pionieri și școlari din 

Dolj, Mehedinți, Olt, Gorj și din alte 
județe au vizitat în ultimul timp o- 
rașul Calafat, localitate de unde în 
1877 s-au tras primele salve de arti
lerie în războiul pentru independen
ță. Mulți dintre ei au participat la 
festivități prilejuite de primirea în 
rindul organizației de pionieri, fes
tivități desfășurate pe colina inde
pendenței, la monumentele ridicate 
în memoria celor ce și-au înscris 
numele în cartea de aur a luptelor 
pentru independența națională.

i;

Cu prilejul celei de-a 
27-a aniversări a întemeierii 
Republicii Democrate Ger
mane ambasadorul acestei țări 
la București, Hans Voșs, a ținut o 
conferință la Casa armatei din Si
biu.

Expoziție. Ier1, la Ga,eria ”Câ“ 
minul artei" din Capitală s-a deschis, 
sub egida Uniunii artiștilor plastici, 
o expoziție de pictură din R.D. Ger
mană.

La Centrul Demografic 
O.N.U.-România din Bucu
rești a av',t loc’ miercuri> deschi
derea celui de-al doilea curs, cu 
tema „Populația și dezvoltarea so- 
cial-economică". Organizat pentru 
bursierii O.N.U; din 10 țări în curs 
de dezvoltare, cursul va fi susținut 
de experți români și străini, urmind 
să funcționeze pînă în luna iunie a 
anului 1977. în alocuțiunile rostite, 
acad. Theodor Burghele, președintele

(Urmare din pag. 1)
cu valorile muzicii așa- 
zis „grele".

Pentru cel convins de 
altfel că toate valorile, 
spirituale ori materiale, 
sînt ale omului și făurite 
pentru om, dovezi grăitoa
re le aduc nu numai mu
zicienii sau plasticienii. ci 
și muncitorii sau inginerii 
sătmăreni. Planurile se in
terferează, căci decorația 
exterioară a fabricii de 
confecții „Mondiala" a fost 
efectuată de doi tineri 
plasticienl din localitate, 
Coloman Fodor și Szilâgyi 
Bela. Iar problemele spe
cifice acestei fabrici cu 
nume atit de sonor, dar în 
numeroase rînduri îndrep
tățit — o știm și noi și 
străinătatea — sînt tocmai 
legate de fuziunea utilului 
cu frumosul, a funcționa
lului cu esteticul. Despre 
această dorită legătură in
disolubilă Îmi vorbește și 
Rochea Pușcașiu, si Kiss 
Katalin, și Octavia Rusu. 
O fabrică, rezultă si din 
numele citate, in care lu
crează aproape numai fe
mei (91 la sută, ca să fiu e- 
xact), majoritatea tinere.

Comisiei Naționale de Demografie, 
Bhagirathan R. Devarajan, reprezen
tantul P.N.U.D. la București, și Fer
dinand Rath, director al C.E.D.O.R., 
au relevat, între altele, contribuția 
deosebită pe plan internațional a gu
vernului român în studierea și so
luționarea problemelor social-econo- 
mice majore cu care se confruntă 
țările în curs de dezvoltare.

Al lll-lea Congres națio
nal de endocrinologie ?i'a 
început ieri lucrările in Capitală, 
Timp de trei zile, participanții — 
academicieni, cadre didactice, me
dici din țară și străinătate — 
abordează o serie de probleme le
gate de utilizarea radioizotopilor în 
endocrinologie.

*
Cu ocazia Zilei naționale a Repu

blicii Democratice Populare a Yeme
nului, George Macovescu, ministrul 
afacerilor externe al Republicii So
cialiste România, a trimis o telegra
mă de felicitare ministrului aface
rilor externe al R.D.P. Yemen, Mo
hamed Saleh Mutie.

t V
PROGRAMELE I ȘI II

In jurul orei 16,15 — Transmi
siune directă : Ceremonia plecării 
Maiestății Sale Baudouin, regele 
belgienilor, care a efectuat, Îm
preună cu regina Fabiola, o vizi
tă oficială în țara noastră, la 
invitația președintelui Repu
blicii Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, și a tovarășei Elena 
Ceaușescu.

Delegația Ministerului In- 
vățămintului din Republica 
Populară Chineză, condusă de 
Liu Ai-fen, adjunct al ministrului 
învățămîntului, care, la invitația Mi
nisterului Educației și învățămîntu
lui, a făcut o vizită în țara noastră, 
a părăsit Capitala miercuri după- 
amiază.

La plecare, pe aeroportul Otopeni, 
oaspeții au fost salutați de Radu 
Bogdan, adjunct al ministrului edu
cației și învățămîntului, de alte per
soane oficiale.

Au fost de față Li Tin-ciuan, am
basadorul Republicii Populare Chi
neze la București, și membri ai am
basadei.

★
Ministrul afacerilor externe al Re

publicii Socialiste România, George 
Macovescu, a trimis o telegramă de 
felicitare omologului său zairez, 
Nguza Karl I. Bond, cu prilejul ce
lei de-a X-a aniversări a stabilirii 
relațiilor diplomatice Intre Republi
ca Socialistă România și Republica 
Zgjr.

PROGRAMUL I
16.45 Teleșcoală.
17,00 Fotbal : Cehoslovacia — Sco

ția (preliminariile Campionatului 
mondial).

18.45 Ateneu popular TV,
19.20 1001 de seri,
19.30 Telejurnal.
20,00 întrebări și răspunsuri.
20.30 Ecran TV ’76.
21,05 Cadran mondial...............
21.30 Merîaiahfe' culturale.
22,10 24 de ore.

PROGRAMUL n
20,00 Concertul orchestrei simfonic» • 

Radiotelevlziunll.

5ă-f/ racordezi propria muncă
muncitoare calificate și In 
curs de calificare. Fiecare cu 
problemele sale specifice, 
de pildă, Rodica Pușcașiu 
preocupată de aproviziona
rea ritmică, realizarea pla
nului de export, îmbogăți
rea sortimentului pentru 
piața internă și angrenată 
în dispute vii cu merceo
logii. dintre care unii i se 
par cam conservatori, ne
receptivi în suficientă mă
sură Ia nou (mai malea
bili, totuși, adaugă dînsa, 
în comenzile pentru pri
mul trimestru al anului 
viitor). Sau Octavia Rusu, 
răspunzînd între altele de 
„compartimentul de crea
ție" în care estetica modei 
și a modelelor joacă cel 
mai vizibil rol —. prilej 
pentru un scurt schimb de 
năreri despre cum ar tre
bui îmbinate cerințele teh
nologice și plastice în con
sens cu ceea ce denumim 
tot mai asiduu „estetică 
industrială".

O excelentă impresie 
produce și întreprinderea 
„23 August", profilată pe 
producția de mașini de uz 
casnic ; ca și interlocuto
rul nostru, maistrul Nicu- 
lae Cosma din secția emai-

laj. și secretar al comitetu
lui de partid. Un bărbat 
tînăr, dar care are de acum 
o biografie : provenit din 
Șomcuta. a urmat școala 
profesională, a venit aici 
acum 11 ani ca muncitor 
emaiiator. a absolvit între 
timp liceul seral, apoi o 
școală de partid de 6 luni, 
după 8 ani a fost promo- 

_vat maistru și i s-a încre
dințat conducerea organi
zației de partid a între
prinderii unde fiecare al 
treilea angajat este mem
bru de partid. Decorată de 
trei ori ca fruntașă. între
prinderea „23 August" are 
dreptul să păstreze drape
lul care îi confirmă rezul
tatele. De care te convingi 
și cu ochiul liber cînd treci 
prin halele ei aproape in
tegral automatizate, urmă
rind fluxul continuu al 
producției de aragaze. ma
șini de gătit, sobe de în
călzit, boilere etc. în ul
timii ani s-a construit o 
hală nouă de sculărie. un 
nou cuptor de ars piese 
emailate, o instalație auto
mată pentru acoperiri gal
vanice. iar productivitatea 
muncii a crescut în mod 
simțitor...

Satu-Mare are o indus
trie infloritoare. dar mai 
are și o cunoscută în toa
tă tara pentru realizările 
sale cu totul deosebite, coo
perativă agricolă, situată 
chiar la marginea orașului. 
Iată că unii sătmăreni au și 
depășit diferența specifică 
dintre orășean și sătean, 
ei se plimbă seara prin 
piețele și pe bulevardele 
largi ale orașului, iar ziua 
trudesc la recoltarea griu
lui și a porumbului pen
tru care gospodăria a fost 
de două ori distinsă cu 
steaua de Erou al Muncii 
Socialiste. Anul trecut, gos
podăria a atins recordul de 
13 000 kg porumb la hectar. 
Gheorghe Bogza, președin
tele cooperativei, aflat de 
17 ani aici, ne spune, re
feritor la calamitatea de 
acum cîțiva ani : „în ’70 
am fost șterși de pe fața 
pămîntului, dar am reașe
zat totul, și încă mai mult".

Este ceea ce gindesc șl 
realizează, ca în întreaga 
țară, oamenii județelor din 
nord. A reașeza totul. Și 
încă și mai mult : a-ți ra
corda munca la munca tu
turor.

In cooperația teleormăneană
Cu trei ani în urmă, coope

rativa zonală de consum Piatra, 
a U.J.C.C. Teleorman, în coo
perare cu cooperativa agricolă 
de producție din comuna Crîn- 
gul, a dat în folosință un ate
lier pentru producția de conser
ve și semiconserve din legume 
și fructe. în felul acesta, s-a 
reușit să se valorifice superior 
și în stare proaspătă produsele 
obținute în grădina de legume 
a cooperativei agricole de pro
ducție și să se utilizeze mai ju

Valorificarea superioară
dicios forța de muncă prin per
manentizarea activității a cir
ca 200 de lucrători, chiar 
și în sezonul toamnă-iar- 
nă. Ajungînd la o producție a- 
nuală de 1 000 tone de conserve 
de legume și fructe, mica fa
brică din comuna Crîngul, do
tată cu hală de producție și u- 
tilaje moderne, contribuie la 
completarea fondului de pro
duse alimentare destinate unei 
mai bune aprovizionări a popu
lației și constituie, in același

a materiilor prime locale
timp, o sursă de venituri pen
tru sporirea averii obștești a 
cooperativei. în prezent, condu
cerile cooperativei zonale de 
consum și cooperativei agricole 
de * producție sînt preocupate 
pentru găsirea de noi surse de 
valorificare a materiilor prime 
agricole locale și introducerea 
de noi linii de fabricație în ve
derea dezvoltării capacității da 
producție a atelierului. (Ion 
Toader),

• IN ROL DE CO
BAI? Organizația Mondială a 
Sănătății a publicat la Geneva 
o declarație în care denunță 
practica unor firme capitaliste 
de a experimenta în țările să
race o serie de medicamente 
noi, ale Căror eventuale efecte 
nocive nu sînt cunoscute. Po
trivit O.M.S., se constată lansa
rea pe piața unor țări în curs 
de dezvoltare a unor medica
mente care în țările dezvoltate 
se află abia în faza primelor 
investigații. Totodată, organiza
ția relevă creșterea alarmantă 
a numărului de medicamente 
care de cele mai multe ori nu 
se deosebesc de cele cunoscute 
decit prin denumire și ambalaj, 
fără a prezenta vreun avantaj 
în plus. Desigur, în afară de 
profiturile încasate de monopo
luri...

• DEVIZĂ ANTI
DROG Italia are loc, po
trivit revistei „Panorama", „o 
masivă invazie de droguri tari". 
Numărul toxicomanilor depis
tați de autorități depășește 
30 000, din care peste 20 000 con
sumă heroină. „Heroina devine 
plaga orașelor noastre", a de
clarat profesorul Romolo Rossi, 
de la facultatea de medicină 
din Genova. Ineficienta autori
tăților în lupta contra trafican- 
ților de stupefiante — in pofida 
legii severe votate de parla
mentul italian — a avut ca ur
mare apariția unor forme de 
acțiune obștească : la Milano, 
de pildă, au fost alcătuite gru
pe de cetățeni, în general ti
neri, care îi urmăresc pe contra
bandiști, sub deviza : „Afară 
din cartierele noastre cu cei 
care vlnd moartea !“.

• UN FILM PE „BAN
CA ACUZĂRII". Un proces 
original a avut loc zilele tre
cute în fața celei de-a 17-a sec
ții corecționale a Tribunalului 
din Paris. Reclamant : „Uniu
nea asociațiilor familiale".1 Acu
zați : Actrița principală, autorii 
și producătorii unui film por
nografic intitulat : „Probatoa
rele" (persoane feminine care 
încearcă confecțiile de vînzare 
la atelierele sau magazinele de 
specialitate). Motivele chemării 
in judecată : filmul întrece li
mitele decenței, și ca atare este 
nociv pentru educația tineretu
lui. Apărarea a invocat faptul 
că filmul obținuse autorizația 
de rigoare, cu mențiunea „in
terzis minorilor". Cu toate aces
tea, partea civilă a cerut cu in
sistență „condamnare severă", 
care să servească drept „baraj 
pentru dezlănțuirea desfriului

pe ecrane", în numele interesu
lui public de a asigura educa
rea tinerei generații intr-un spi
rit sănătos.

• CASA LUI TUR- 
GHENIEV. Casa de ,emn> 
din localitatea Spaskoe Liovi- 
novo, a cunoscutului scriitor 
Ivan Turgheniev a fost pe de
plin refăcută, ea urmind să re
intre in rețeaua așezămintelor 
memoriale dedicate marilor per
sonalități ale literaturii ruse. 
Locuința celui care, in scrierile 
sale, servindu-se de fundalul 
„vieții la țară", a creat o me
morabilă galerie de personaje 
tipice „aristocrației rurale", ca 
și pătrunzătoare portrete ale o- 
mului din popor a fost distrusă 

de un incendiu în 1906. Recon
strucția și restaurarea casei au 
fost efectuate pe baza a înseși 
descrierilor cuprinse în opera 
lui Turgheniev.

• ENIGMA DELFI
NILOR. Recent, s-a observat 
că în golful Mexic delfinii mor 
în număr mare. Numai intr-o 
singură noapte, 25 de delfini au 
fost aruncați pe țărm. Aceștia 
făceau parte dintr-un grup de 
circa 150 de delfini care s-au 
lăsat duși de curent spre mal. 
Experții sînt de părere că aces
te mamifere marine suferă de 
o boală internă, provocată, după 
cit se pare, de un parazit care 
atacă organele de orientare. Ei 
au ajuns la această concluzie 

după ce, aruncind înapoi în apă 
cîțiva delfini ajunși pe mal, a- 
ceștia nu s-au îndreptat spre 
larg, ci s-au îndreptat din nou 
spre țărm.

• APĂRARE ÎMPO
TRIVA INCENDIILOR. 
Un exercițiu de apărare împo
triva incendiilor a fost efectuat 
zilele trecute la Dusseldorf 
(R.F.G.). Blocul-turn Mannes
man a fost supus unui incen- 
diu-simulat. Au fost astfel ex
perimentate metodele cele mai 
adecvate pentru evacuarea unui 
asemenea mare edificiu, cu 
multe birouri și numeroși loca
tari. Un voluntar a sărit pe o 
fereastră, de la 12 metri înălți
me, căzind... pe o saltea de cau
ciuc umflată. „In loc de salt 
mortal, salt al vieții" — au scris 
ziarele publicind fotografia de 
mai jos. Autoritățile de resort 
speră să tragă din experimentul 

de la Dusseldorf concluzii pen
tru activitatea pompierilor și a 
echipelor de salvare formate 
din voluntari.

• CAPRICIILE VRE
MII. In timp ce în unele re
giuni din Europa occidentală, 
temperatura este cu mult mai 
ridicată decit în alți ani în a- 
ceeași perioadă, în alte regiuni 
au apărut primele semne ale 
iernii. In principatul Andorra, 
situat în Munții Pirinei, marți 
s-a produs prima ninsoare. Că
deri de zăpadă au fost semna
late și în sudul Franței, in ma
sivul Aigoual. Totodată, la Ro
ma s-a înregistrat o furtună 
neobișnuită. Intr-un cartier din 
centrul capitalei italiene, in care 
sînt situate cazarma centrală a 
pompierilor și prefectura poli
ției, comunicațiile telefonice, au 
fost întrerupte. Pe Coasta de 
Azur au căzut ploi torențiale, 
provocînd inundații. Din cauza 
alunecărilor de teren in această 
regiune mai multe drumuri au 
fost închise pentru circulație.
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SESIUNEA ADUNĂRII GENERALE A O.N.U.
ÎN COMITETUL PENTRU PROBLEMELE ECONOMICE : România propune orga
nizarea unei reuniuni speciale sau a unei sesiuni extraordinare a Adunării 
Generale care să examineze progresele înregistrate în edificarea noii ordini 

economice internaționale
NAȚIUNILE UNITE 13 — Corespondentul Agerpres transmite : 

Poziția României in problemele economice majore care confrunta as
tăzi omenirea și căile de soluționare juștă și echitabilă a lor, în con
formitate cu interesele tuturor popoarelor, ale păcii și securității în 
lume, au fost reafirmate, în lumina documentelor partidului și statu
lui nostru, în cadrul dezbaterilor generale din Comitetul 2 al Adu
nării Generale a O.N.U. de către reprezentantul român, care deține 
și funcția de vicepreședinte al acestui comitet.

Referindu-se Ia continua majorare 
* decalajelor economice care separă 
țările în curs de dezvoltare de cele 
industrializate, vorbitorul a subliniat 
necesitatea reașezării pe baze noi, e- 
chitabile, a relațiilor economice in
terstatale. România — a subliniat vor
bitorul — ca țară socialistă și, tot
odată. In curs de dezvoltare, se si
tuează ferm de partea țărilor care 
luptă pentru a lichida subdezvolta
rea, precum și vechile relații care 
au generat-o, pentru instaurarea 
unei noi ordini economice și politi
ce internaționale, care să asigure 
condiții pentru progresul mai rapid 
al tuturor popoarelor și, in primul 
rind, al celor rămase în urmă, pen

tru. accesul larg al tuturor națiuni
lor la cuceririle civilizației contem
porane.

Trecînd în revistă eforturile între
prinse pînă acum in cadrul O.N.U. 
pentru punerea bazelor noii ordini, 
vorbitorul a subliniat că in opinia 
României este necesar să se treacă 
neîntirziat, pe un plan multilateral, 
la aplicarea măsurilor stabilite și a 
angajamentelor asumate de state in 
domeniile dezvoltării și cooperării 
economice. în același timp, guvernul 
român consideră că în această fază 
a edificării noii ordini trebuie să se 
acționeze pentru stabilirea unui me
canism eficient și democratic, capa
bil să vegheze la îndeplinirea de că

tre toate statele și organizațiile in
ternaționale a prevederilor progra
melor de acțiune adoptate pină în 
prezent sau care vor fi elaborate în 
viitor în legătură cu instaurarea noii 
ordini internaționale. în acest sens, 
se impune ca unul din organismele 
existente — sau, eventual, un orga
nism nou creat — să fie însărcinat cu 
urmărirea unitară și coordonarea, 
într-o viziune de ansamblu, a tutu
ror acțiunilor care duc la realizarea 
obiectivelor noii ordini. Totodată, 
acest organism trebuie să evalueze 
periodic rezultatele obținute și să 
recomande adaptarea acestor pro
grame Ia noile cerințe ale dezvoltă
rii și cooperării economice interna
ționale.

în încheiere, reprezentantul român 
a propus organizarea în viitor a unei 
reuniuni speciale sau a unei sesiuni 
extraordinare a Adunării Generale, 
care să examineze progresele înre
gistrate în edificarea noii ordini e- 
conomice internaționale.

ÎN COMITETUL FONDULUI NAȚIUNILOR UNITE PENTRU NAMIBIA
COMITETUL FONDULUI NAȚIU

NILOR UNITE PENTRU NAMIBIA 
a început dezbaterea raportului pre
zentat de reprezentantul țării noas
tre cu privire la situația fondului și 
a proiectelor finanțate de acesta, 
precum și la măsurile pentru spori
rea eficienței asistenței acordate po
porului namibian pe linia Organiza
ției Națiunilor Unite. în raportul 
prezentat, reprezentantul român s-a 
referit în special la noua fază in 
care a intrat lupta de eliberare în 
Namibia, fază care reclamă intensi
ficarea asistenței acordate, în diferi
te domenii, poporului namibian. 
Faptul că Organizația Poporului din 
Africa de Sud-Vest (S.W.A.P.O.), a

fost recunoscută de Adunarea Ge
nerală ca reprezentant auten
tic al poporului namibian — a 
subliniat vorbitorul — implică atra
gerea acestei organizații la întocmi
rea programelor de asistență, la con
centrarea, în ultimul timp, a efortu
rilor Națiunilor Unite pentru înlătu
rarea administrației ilegale a Africii 
de Sud din Namibia.

Delegatul român a atras atenția 
asupra recomandărilor din raport me
nite să conducă, prin aplicarea lor, 
la îndeplinirea efectivă a responsa
bilităților conferite Consiliului O.N.U. 
pentru Namibia, prin rezoluția Adu
nării Generale cu privire la Fondul 
Națiunilor Unite, pentru Namibia, la

raționalizarea conducerii și adminis
trării acestui fond și la creșterea efi
cienței acestuia, spre binele poporu
lui namibian, al luptei sale de elibe
rare. El a sugerat, printre altele, 
elaborarea, împreună cu S.W.A.P.O., a 
unor programe de asistență, co
respunzătoare nevoilor actuale ale 
luptei de eliberare, Care să vizeze 
atit perioada actuală, cit și pe dea 
imediat următoare eliberării Nami
biei, atragerea instituțiilor specializa
te la executarea și finanțarea unor 
proiecte, precum și la o mai bună 
coordonare, prin Consiliul O.N.U. 
pentru Namibia, a tuturor canalelor 
prin care Națiunile Unite acordă 
asistență poporului namibian.

DEZBATERILE DE POLITICĂ GENERALĂ
Ministrul de externe al Austriei, 

Willibald Pahr, a declarat, printre 
altele, că succesul destinderii în Eu
ropa depinde de faptul dacă toți 
participanții la Conferința pentru 
securitate și cooperare vor îndeplini 
toate prevederile Documentului final 
semnat la Helsinki. Guvernul fede
ral al Austriei, a arătat el, pe de 
altă parte, este un susținător hotărît 
al destinderii nu numai în Europa, 
ci în întreaga lume. Pe această li
nie, el a exprimat sprijinul total al 
guvernului său pentru propunerea 
privind convocarea unei sesiuni spe
ciale a Adunării Generale a O.N.U. 
consacrate problemei dezarmării.

„Suedia va acționa pentru ca po
litica de destindere să fie în folosul 
tuturor statelor. Este firesc să subli
niem importanța destinderii pentru

dezvoltarea de condiții pașnice în 
Europa și pentru creșterea cooperă
rii, între toate statele europene. Con
ferința pentru securitate și coopera
re a fost un pas important pe aceas
tă cale. Vom acționa pentru punerea 
în aplicare a tuturor părților Actu
lui final al Conferinței și pentru a- 
nalizarea serioasă a tuturor posibi
lităților de extindere a cooperării" — 
a declarat miercuri, în cadrul Adu
nării Generale a O.N.U., noul minis

tru de externe al Suediei, Karin Soe- 
der.

Ministrul de externe al Botswancî, 
A. M. Mogwe, a declarat, între al
tele, că președinții statelor africane 
vecine cu Rhodesia nu au cunoscut 
condițiile detaliate ale planului 
Kissinger așa cum au fost ele anun
țate de Ian Smith și nici nu s-au 
angajat anticipat să accepte aceste 
condiții.

FOTO-ACTUALITATE

EVOLUȚIA SITUAȚIEI DIN LIBAN
• Convorbirile de la Chtaura aminate pe un termen nede
finit • Luptele pe frontul de sud au continuat cu intensitate
• 16 membri ai Ligii Arabe și-au anunțat participarea 

la reuniunea la nivel înalt, care începe luni la Cairo
Convorbirile tripartite (libanezo- 

siriano-palestinene), care urmau să 
aibă loc miercuri în legătură cu solu
ționarea conflictului din Liban, au 
fost aminate pe un termen nedefi
nit, relatează agenția REUTER, ci
tind declarația făcută la Beirut de 
un purtător de cuvînt al reprezen
tantului Ligii arabe în Liban, Hassan 
Sabry El-Kholy.

Secretarul general al Ligii Arabe, 
Mahmud Riad, a declarat că luptele 
intense au împiedicat participarea 
reprezentanților palestineni și ai Li
gii Arabe la convorbirile de la Chtau
ra. El a precizat că Yasser Arafat, 
președintele Comitetului Executiv al 
Organizației pentru Eliberarea Pales
tinei, i-a comunicat telefonic că de
legații paleștineni n-au putut ajunge 
la Chtaura din cauza luptelor de la 
Jezzin și Bhamdoun.

Riad a afirmat că dezacordurile 
dintre'părțile angrenate, în conflictul 
din Liban au crescut ; dar el și-a ex
primat speranța că totuși reuniunea 
arabă la nivel înalt a țărilor arabe, 
care urmează să se deschidă, luni, la

Cairo, va putea soluționa disputele 
și va pune capăt crizei libaneze.

16 din cei 21 membri ai Ligii A- 
rabe și-au confirmat, pină miercuri, 
participarea la reuniunea arabă la 
nivel înalt.

Viceprim-tninistrul și ministrul si
rian ai afacerilor externe, Abdel 
Halim Khaddam, a avut miercuri o 
convorbire cu trimisul special al Li
gii Arabe în Liban, Hassan Sabry El- 
Kholy. După cum informează agen
ția M.E.N., Hassan Sabry El-Kholy 
va pleca miercuri seara la Cairo 

' pentru a prezenta secretarului ge
neral al Ligii Arabe, Mahmud Riad, 
un raport asupra evoluției situației 
din Liban. Plecarea lui Kholy, pre
cizează M.E.N., a fost hotârită ca ur
mare a aminării reuniunii de la 
Chtaura.

Pe frontul sudic, luptele s-au des
fășurat intens în zona localităților 
Koleya, Marjayoun și Ibl Al Saki — 
transmite agenția France Presse, 
care citează postul de radio falan- 
gist. Se menționează că forțe siriene 
și falangiste avansează in direcția 
localităților Jbaa și Salhiye, situată 
Ia 5 kilometri de Saida,

LOCOMOTIVE ROMÂNEȘTI PE VALEA NILULUI
Capitală a guverno- 

ratului Dakhliya din 
Delta Nilului, Man
soura a devenit un re
per al cooperării eco
nomice și tehnice ro- 
mâno-egiptene. In mai 
1974 soseau aici 5 lo
comotive de tip L 35 
HMT, fabricate la uzi
nele „23 August" din 
București, pentru a fi 
folosite la transportul 
de mărfuri și călători 
pe căile ferate din del
tă. De atunci, locomo
tivele românești au 
devenit tot mai apre
ciate pentru calitățile 
lor, atit la Mansoura, 
cit și în alte regiuni 
ale văii Nilului. In. lu
nile iulie și august 
anul acesta, între în

treprinderea română 
de comerț exterior 
„Mecanoexportimport" 

și Organismul general 
pentru industrializare 
din Egipt au fost sem
nate două noi contracte 
pentru un număr de 12 
locomotive diesel hi
draulice, care urmea
ză a fi livrate pină la 
sfirșitul anului.

După cum se știe, 
primele locomotive de 
fabricație românească 
de pe continentul a- 
frican au funcționat cu 
începere din 1971 la 
combinatul siderurgic 
de la Heluan. Lor li 
s-au adăugat ulterior 
cele de la Mansoura și 
alte zeci de locomo
tive de pe plantațiile

de trestie de zahăr din 
Egiptul de sus (Korn 
Ombo, Edfu, Armâni 
etc.), care întrunesc, 
de asemenea, cele mai 
bune aprecieri.

Noile livrări efectua
te in Egipt, ca și in 
alte țări ale lumii, 
constituie o expresie 
elocventă a înaltului 
prestigiu tehnic de 
care se bucură loco
motivele românești, ■ a 
succeselor înregistrate 
de industria noastră 
constructoare de ma
șini in anii socialismu
lui.

Nicolae N. LUPU
Cairo

SĂRBĂTOAREA națională a republicii

DEMOCRATICE POPULARE A YEMENULUI

Excelenței Sale Domnului SALEM ROB AY A ALI
Președintele Consiliului Prezidențial

al Republicii Democratice Populare a Yemenului
ADEN

Cu prilejul Zilei naționale a Republicii Democratice Populare a Yeme
nului, am plăcerea să vă adresez felicitări cordiale și urări de sănătate și 
fericire personală, de pace, bunăstare și progres poporului yemenit.

îmi exprim speranța că relațiile româno-yemenite vor cunoaște o per
manentă dezvoltare, in folosul țărilor și popoarelor noastre, al cauzei păcii 
și colaborării internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste Românit

Adenul, capitala Ye
menului de Sud, con
struit la poalele unui 
vulcan stins, pare un 
oraș supraetajat răsă
rit din apele golfului 
cu același nume. Lin
gă țărm se întind car
tierele elegante și fos
tele cazărmi construite 
de autoritățile colo
niale care transforma
seră întreaga țară, în 
cei aproape 130 de ani 
de stâpînire, intr-un 
avanpost întărit „la 
est de Suez" al Marii 
Britanii. în spatele 
clădirilor moderne se 
înghesuie, spre înălți
mile de lavă pietrifi
cată, cartierele modes
te ale felahilor ye- 
meniți. Aici, în aceste 
cartiere ale Adenului 
au început, prin greve 
și manifestații, prime
le acțiuni ale rezisten
ței împotriva asupririi 
străine, care s-au ex
tins apoi în restul țării. 
Declanșarea la 14 oc
tombrie 1963, în mun
ții Radfan, a răscoalei 
populare a marcat în
ceputul luptei antico
lonialiste organizate 
din Yemenul de Sud. 
Patru ani mai tîrziu, 
poporul yemenit, sub 
conducerea Frontului 
Național de Eliberare, 
a pus capăt dependen

ței străine, proclamînd 
independența țării sale.

Anii care au urmat 
au fost marcați de 
prefaceri îndreptate 
spre lichidarea stării 
de înapoiere moștenite, 
spre dezvoltarea eco- 
nomico-socială și con
solidarea independen
ței. In acest cadru se 
înscriu naționalizarea 
bogățiilor naturale, a 
proprietăților compa
niilor străine de co
merț și asigurări, a 
băncilor, transportului 
maritim. în prezent se 
află în curs de reali
zare un nou plan de 
dezvoltare pe o pe
rioadă de cinci ani, 
(1974—1978), care pre
vede un volum de in
vestiții de două ori 
mai mare în compara
ție cu cel precedent. 
Un accent deosebit se 
pune pe dezvoltarea și 
modernizarea agricul
turii, a industriilor le
gate de prelucrarea 
produselor agroali- 
mentare, pe prospec
tarea de noi resurse și 
valorificarea rezerve
lor minerale descope
rite — de petrol, cu
pru, fier.

Un eveniment de 
importanță deosebită 
în viața țării l-a

constituit Congresul de 
unificare a celor trei 
partide progresiste — 
Frontul Național, U- 
niunea Popular-De- 
mocrată și Partidul 
Avangarda Populară 
— congresul trăsind 
totodată un program 
de continuă dezvol
tare economică, socia
lă și culturală a țării, 
de întărire a puterii 
democrat-populare.

Animat de senti
mente de caldă prie
tenie față de toate 
popoarele arabe, po
porul român urmă
rește cu multă sim
patie eforturile po
porului yemenit în
dreptate spre conso
lidarea independenței 
și făurirea unei vieți 
noi. Intre Republica 
Socialistă România și 
Republica Democrati
că Populară a Yeme
nului s-au statornicit 
și se dezvoltă relații 
de prietenie și colabo
rare, acordurile re
ciproce încheiate con
tribuind la continua 
lor adîncire și diver
sificare, în folosul am
belor țări și popoare, 
al întăririi unității 
forțelor antiimperialis- 
te și anticolonialiste.

G. BONDOC
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agențiile de presă transmit:

În perspectiva 

Conferinței de la Geneva 

în problema rhodesiană
în pregătirea Conferinței în pro

blema rhodesiană, care urmează să 
aibă loc la Geneva la 25 octombrie, 
ultimele zile au consemnat noi luări 
de poziție și precizări.

Astfel, ministrul de externe al Ma
rii Britanii, Anthony Crosland, supus 
in Camera Comunelor unui tir de 
întrebări, a afirmat că, în vederile 
guvernului său, toate propunerile 
privind reglementarea problemei rho- 
desiene sînt negociabile. Această de
clarație fiind primită cu dezaproba
re de opoziție, ministrul de externe 
a precizat că Londră ar respinge ori
ce condiții prealabile pentru deschi
derea conferinței. Solicitat de către 
mai mulți deputați să dea un răs
puns exact în legătură cu planul a- 
mericano-britanic prezentat de Ian 
Smith, Crosland a arătat că nu este 
vorba de ceva imuabil și că formu
la anunțată recent de șeful guver
nului minoritar de la Salisbury re
prezintă numai o bază de discuții.

Salutind convocarea Conferinței de 
la Geneva, președintele Zambiei, 
Kenneth Kaunda, și-a exprimat spe
ranța că se va realiza un acord a- 
supra instituirii imediate a unui gu
vern al majorității africane în Rho
desia. El a făcut apel la liderii miș
cării de eliberare națională din Rho
desia să pună mai presus interesele 
celor șase milioane de africani și pe 
cele ale Africii, în general, decit ori
ce alte interese.

Liderul Uniunii Naționale Africane 
Zimbabwe (Z.A.N.U.), Robert Mu
gabe, plecînd de la Dar Es Salaam 
(Tanzania) spre Maputo (Mozambic), 
a făcut o declarație in care a insis
tat asupra necesității aminării Con
ferinței de la Geneva in problema 
viitorului Rhodesiei. El a spus că este 
gata să participe la conferință dacă 
aceasta este aminată cu o săptămînă.

Demonstrație la Blackpool (Marea Brltanle). Participanții cer ca econo
miile la buget, proiectate în scopul depâșirii actualelor dificultăți finan
ciare, sâ nu se facâ pe seama fondurilor pentru sânâtate și învâțămint

Demonstrațiile antiapartheid 
au fost reluate cu o nouă vigoare 
• în concentrările urbane din jurul Capetownului, mii de parti
cipant protestează împotriva discriminărilor ® Un tînăr african 

ucis de poliție • Numeroase persoane arestate
PRETORIA. — în Republica Sud- 

Africană au izbucnit noi manifestații 
împotriva regimului de apartheid. 
Astfel, la Athlone, Guguletu și Ny- 
anga, concentrări urbane din jurul 
Capetownului, mii de demonstranți 
au protestat împotriva inegalităților 
și umilințelor Ia care este supusă 
populația d§ culoare. Forțele de po
liție au intervenit, folosind bastoan» 
de cauciuc și grenade cu gaze lacri
mogene pentru a dispersa pe de
monstranți.

în cursul unei demonstrații, care 
a avut loc marți, poliția a ucis pe

unul dintre participanți. 10 persoane 
au fost arestate. în cursul incidente
lor care au avut loc in diverse loca
lități s-au înregistrat răniți,.

în urma incidentelor din cursul 
zilei de marți, unități de poliție au 
fost dislocate miercuri în „localită
țile satelit" din jurul orașului Cape
town, locuite de africani.

Miercuri au continuat manifesta
țiile antisegregaționiste ale elevilor 
și studenților africani. Participarea 
acestora la demonstrații a fost atit 
de largă, incit școlile au rămas, ca 
și marți, aproape pustii.

Farsa „independenței" Transkeiului
Știrea că șeful regimului de la 

Pretoria, Vorster, intenționează sâ 
proclame, cu începere de la 26 oc
tombrie, așa-zisa „independență a 
bantustanului Transkei", a stirnit 
o vie dezaprobare în rîndul covâr
șitoarei majorități a delegațiilor 
participante la sesiunea actuală a 
Adunării Generale a O.N.U. Un șir 
de șefi de delegații au arătat că 
— în ciuda termenului nobil de 
„independență" — nu este vorba 
decît de o manevră a regimului de 
la Pretoria, urmărind să-i coma
seze pe africani — care formează 
70 la sută din populația R.S.A. — 
In șapte-opt bantustane, ce ur
mează să fie create pe seama a 
circa 200 de rezervații răzlețe, ocu- 
pind mai puțin de 13 la sută din 
suprafața țării. Deci, sub aparența 
„independenței" bantustanelor se 
Încearcă de fapt o formă de con
sfințire a apartheidului.

Intr-o declarație publicată la 
O.N.U. de Comitetul special pentru 
lupta împotriva apartheidului se 
relevă că poporul sud-african a 
luptat dintotdeauna împotriva ma
nevrelor regimului apartheidului 
de divizare arbitrară în așa-zise 
grupuri etnice și a creării de ban
tustane care să servească drept 
rezervă de forță de muncă ieftină. 
Și. totuși, opresorii rasiști au conti
nuat să-și impună politica de „ban
tustanizare" forțată, recurgind la 
represiuni, arestări și întemnițări.

Șase milioane de africani au fost 
deja evacuați eu forța din casele și 
localitățile în care trăiau din moși- 
strămoși și mutați la mii de kilo
metri depărtare, în rezervații con
struite pe păminturi aride și lipsite 
de orice fel de resurse.

Așa s-a constituit și Transkeiul, 
prin forța și violențele aparatului 
polițienesc de represiune. Trans
keiul, după cum au informat repre
zentanți ai mișcării de eliberare din 
R.S.A., este compus din trei re
giuni aride și răzlețe și, ca atare, 
nu este viabil din punct de vedere 
economic. Majoritatea transkeienilor 
apți de muncă sint obligați să 
plece la lucru, pentru a-și cîștiga 
existența, în minele, uzinele și fer
mele albilor din afara bantustanu
lui. Neavînd nici un fel de in
dustrie sau agricultură, viitorul 
Transkei „independent" va conti
nua așadar să rămină total depen
dent de Africa de Sud. Șeful ad
ministrației din Transkei, Kaiser 
Matanzima, cunoscut pentrti doci
litatea sa față de autoritățile sud- 
africane, a și anunțat că după 
„independență" va continua să 
mențină în vigoare legile repre
sive elaborate la Pretoria și să 
nege dreptul muncitorilor deva se 
organiza in sindicate. De asemenea, 
așa-numitul „șef suprem" a arestat 
deja sute de studenți pentru opo
ziția lor față de „independență" și 
a întemnițat încă din luna iulie în

treaga conducere a Partidului de
mocratic din Transkei, cu scopul 
de a împiedica lupta împotriva 
farsei electorale de la 29 septem
brie. Știri recente au anunțat, de 
asemenea, arestarea la Umtata, 
„capitala" Transkeiului, a doi ac
tori sud-africani dintre cei mai cu- 
noscuți, John Kani și Winston 
Ntshona ; interpretind rolurile prin
cipale în piesa „Sizwe Banzi a 
murit" — care, după cum.se știe, a 
fost jucată cu mult succes și in 
România — aceștia au introdus, o 
scenă suplimentară, prin care cri
ticau deschis proiectele de „inde
pendență" a Transkeiului. Arestă
rile au stîrriiț unanime proteste în 
cercurile O.N.U., ca și în cercuri 
largi ale opiniei publice interna
ționale.

Organizația . Națiunilor Unite, 
O.U.A. și conferința statelor neali
niate au denunțat politica de ban
tustanizare și au chemat, toate sta
tele lumii să nu recunoască „inde
pendența" Transkeiului, apreciind 
că destinele Africii de Sud trebuie 
hotărîte nu de regimul rasist ilegal 
și complicii săi, ci de către poporul 
sud-african și adevărații săi repre
zentanți, în primul rind liderii miș
cării de eliberare națională, aflați 
în închisorile regimului rasist sau 
în clandestinitate.

C. ALEXANDROAIE
New York

Dezvoltarea multilatera
lă a Africii este tema centrală a 
dezbaterilor la sesiunea Comitetu
lui Executiv al Comisiei Economice 
a O.N.U. pentru Africa (C.E.A.) care 
se desfășoară în aceste zile la 
Alger. Pe agenda sesiunii figurează 
probleme legate de dezvoltarea 
colaborării interafricane și interna
ționale, în conformitate cu docu
mentele adoptate la ultimele sesiuni 
ale Adunării Generale O.N.U., la 
Conferința ministerială a „Grupu
lui celor 77“ și la lucrările celei 
de-a ■ IV-a Conferințe a Națiunilor 
Unite pentru Comerț și Dezvoltare.

Secretarul general al Or
ganizației Națiunilor Unite, 
Kurt Waldheim, a anunțat, marți, că 
ar fi onorat să continue să ocupe 
această funcție dacă Adunarea Ge
nerală, la recomandarea Consiliului 
de Securitate, ar decide să-i con
fere un nou mandat la expirarea, la 
31 decembrie 1976, a actualei inves
tituri.

Vicepremierul Consiliu
lui de Stat al R.P. Chineze, 
Ku Mu, a avut convorbiri, la Pekin, 
cu Nicolas Ardito Barletta, minis
trul planificării și politicii econo
mice . al Republicii Panama — in
formează agenția China Nouă.

La Pekin a avut ’oc ° nou^ 
rundă de convorbiri oficiale între 
Li Sien-nien, vicepremier al Consi
liului de Stat al R.P. Chineze, și 
Michael Thomas Somare, primul mi
nistru al statului Papua-Noua Gui
nee.

Retragerea militarilor en
glezi din R.F.G. 3 fost cerutâ 
de unii deputați laburiști, în legă
tură cu renegociereâ acordului an- 
glo—vest-german privind cheltuie
lile trupelor engleze din R.F.G., a- 
nunță agenția Reuter. „Consider că 
a venit timpul să ne retragem for
țele armate din Europa occidenta
lă", a spus deputatul laburist Stan 
Newens. în prezent, în R.F.G. exis
tă 55 000 de militari britanici.

Președintele S.U.A., Gerald 
Ford, a semnat proiectul de lege cu 
privire la dezvoltarea economică, 
prevăzînd alocarea eșalonată, pe o 
perioadă de trei ani. a sumei de 4,7 
miliarde dolari — sub formă de îm
prumuturi și ajutoare — în sectoa
rele economice care au avut cel mai 
mult de suferit de pe urma recesiu
nii. Un alt proiect de lege semnat 
este cel cu privire la promovarea, 
postmortem a primului președinte al 
S.U.A., George Washington, la gra
dul de general de armată cu șase 
stele, cel mai înalt grad militar.

Convorbiri bulgaro-ango- 
leZe. ®°^a au avut loc miercuri 
convorbiri între Todor Jivkov, prim- 
secretar al C.C. al P.C. Bulgar, și 
Agostinho Neto, președintele Mișcă
rii Populare pentru Eliberarea An- 
golei (M.P.L.Â.), aflat într-o vizită 
oficială de prietenie in R.P. Bulga
ria. Au fost examinate probleme ale 
colaborării dintre P.C. Bulgar și 
M.P.L.A., dintre Bulgaria și Angola, 
precum și unele probleme interna
ționale de interes reciproc.

Cuba și Rirmania au con- 
venit să stabilească relații diplo
matice la rang de ambasadă.

0 delegație parlamentară 
greacă, condusă de ministrul pla
nificării, Jean Pesmazoglou. re
prezentantul Greciei la negocierii» 
pentru aderarea acestei țări la Piața 
comună, a avut convorbiri la Stras
bourg cu deputați din țările membre 
ale C.E.E. într-o declarație, Pesma
zoglou a afirmat că discuțiile s-au 
axat asupra pregătirii unei reuniuni 
parlamentare comune C.E.E.—Grecia.

Veniturile petroliere ale 
Iranului. Intr_o declarație făcută 
de ministrul iranian al planului și 
bugetului, Abdel Madjidi, se arată că 
pentru noul exercițiu bugetar (mar
tie 1977—martie 1978) se prevede ob
ținerea unor venituri petroliere de 
20 miliarde de dolari, aproximativ 
egale cu cele ale anului financiar 
precedent.

„Săptămînile românești" in Suedia
In orașul Helsingborg, din Suedia, s-au desfășurat mai multe ma

nifestări culturale reunite sub genericul „Săptămînile românești". Ele 
au cuprins expoziții de artă populară, de grafică contemporană, de 
carte și discuri. Au fost prezentate, de asemenea, filme artistice, de 
scurt-metraj, documentare și filme pe teme turistice.

Cu acest prilej, ansamblul folcloric „Mugurelul" a susținut un 
program de cîntece și dansuri populare românești pe scena teatrului 
de stat din Helsingborg.

Partidul de guvernămînt
din Japonia, liberal-democrat,
a trecut prin Camera inferioa
ră a Parlamentului proiectele de 
lege cu privire la majorarea ta
xelor la transporturile feroviare 
și a tarifelor pentru serviciile 
telefonice și de telegraf. Depu
tății partidelor de opoziție — co
munist, socialist, Komeito și ai Par
tidului socialist democratic — au
votat împotrivă, subliniind în inter
vențiile lor caracterul antipopular al 
celor două proiecte de lege, a căror 
adoptare va antrena o majorare 
masivă a prețurilor în țară.

Convorbiri polono-brita- 
niC8 La Var?ov*a au început con
vorbirile economice polono-brita- 
nice în cadrul Comisiei mixte inter- 
guvernamentale de colaborare eco
nomică și tehnică.

Liderul sindical spaniol, 
Jose Miguel Ibavdi, membru al Se
cretariatului național al Comisiilor 
Muncitorești, a fost arestat de auto
rități, sub acuzația că, in cadrul unei 
conferințe, a făcut declarații apre
ciate drept „subversive".

Un document al FRELIM0 
(Frontul de Eliberare din Mozam
bic) relevă principalele prevederi 
ale noii legi privind folosirea pă- 
mintului, lege care dă o reglemen
tare juridică hotărîrii guvernului de 
a lichida proprietatea particulară 
asupra pămîntului. Documentul sub
liniază că toate problemele privind 
utilizarea pămjntului vor fi de com
petența organelor puterii de stat.

Grevă la Torino. Activitățile 
economice au fost practic întrerup
te, miercuri, la Torino, ca urmare a 
grevei generale de patru ore, în 
semn de protest impotriva unora 
dintre prevederile planului guverna
mental de austeritate economică, 
anunțat săptămina trecută.

„Asociația tîrgurilor din 
lumea a treia" 3 fost creată în 
urma unui congres constitutiv ținut 
la Alger.

„Retrospectivă in istoria re
lațiilor româno-americane" a 
fost titlul unui simpozion orga
nizat la New York de Centrul 
de studii europene, in colabora
re cu Biblioteca română din 
acest oraș. Comunicările științi
fice prezentate cu acest prilej 
de profesori americani, specia
liști in istoria și literatura po
porului român, au vizat diver
se etape semnificative ale evo
luției raporturilor dintre Româ
nia și S.U.A.

Președintele Franței, Va- 
lăry Giscard d’Estaing. l-a primit 
miercuri, la Palatul Elysee, pe mi
nistrul afacerilor externe al R.P. Chi
neze, Ciao Kuan-hua, aflat în vizită 
oficială la Paris.

0 nouă demisie din gu
vernul columbian. Ministrul 
columbian al justiției, Samuel Ho
yos, și-a prezentat demisia — s-a 
anunțat, oficial, la Bogota. Este cea 
de-a treia demisie intervenită in 
cabinetul columbian în ultimele zile. 
Anterior, ministrul de interne, Cor- 
nelio Reyes, și ministrul muncii, 
Maria Elena de Crovo, au anunțat, 
de asemenea, că renunță la porto
foliile lor.

La Geneva 8 avut loe' 
miercuri, o nouă întîlnire între de
legațiile sovietică și americană in 
cadrul tratativelor privind limitarea 
înarmărilor strategice ofensive.

Directorul 
vanti", orfian

ziarului „A-
al Partidului Socia

list Italian, și-a dat marți demisia 
din cauza dificultăților financiare 
prin care trece ziarul.

Comitetul consultativ al
A.E.L.S. (Asociația Europeană ■ 
Liberului Schimb), care s-a reunit 
la Geneva, exprimind îngrijorare 
față de situația economică a țărilor 
occidentale, a precizat că revenirea 
economică nu este consolidată.

Comisia Pieței comune a 
remis miniștrilor cu problemele ener
giei din cele nouă țări membre un 
document în care se arată, între al
tele, că măsurile stabilite în perioada 
„crizei petrolului" nu au dus la o 
economisire a resurselor energetice 
și la reducerea dependenței C.E.E. de 
importurile de petrol.

Grupuri de mercenari, 
care, după zdrobirea intervenției 
străine în Angola au reușit să se as
cundă în pădurile și în munții din 
sudul țării, au atacat satul Cangala, 
masacrind aproape întreaga populație 
— peste 300 de persoane, anunță a- 
genția T.A.S.S. Atacul banditesc a- 
supra localității și exterminarea 
populației au stirnit un val de pro
teste în întreaga Angolă. La locul 
tragediei s-a deplasat primul minis
tru al R.P. Angola,. Lopo do Nasci- 
mento.

Secretariatul F.A.0. <Or«a- 
nizația Națiunilor Unite pentru Ali
mentație și Agricultură) apreciază 
că, datorită secetei din vara acestui 
an, țările Pieței comune iși vor ma
jora. în campania 1976—1977, impor
turile de porumb la circa 16—18 mi
lioane tone față de 13 milioane tone 
in sezonul anterior.

Promovarea turismului 
ÎR Europa. La viena s'a desfășu
rat prima sesiune a Comisiei regio
nale de turism pentru Europa a Or
ganizației Mondiale a Turismului. 
Lucrările au fost conduse de repre
zentantul Ministerului Turismului 
din România, Traian Lupu, preșe
dinte în exercițiu al comișiei.

DIN VIAȚA PARTIDELOR COMUNISTE Șl MUNCITOREȘTI
„Pentru o nouă politică agricolă 

în cadrul Pieței comune"
La Ferrara, în Italia, a avut loc 

o conferință a reprezentanților unor 
partide comuniste din Europa occi
dentală (Italia, Franța, Spania, Bel
gia, Danemarca, R.F.G., Marea Bri- 
tanie, Finlanda, Grecia, Luxemburg 
și Olanda), consacrată examinării 
problemelor agriculturii și politicii 
agricole a Pieței comune. în comu
nicatul final, publicat la încheierea 
lucrărilor, participanții subliniază 
„identitatea de vederi în sprijinul 
unei lupte comune pentru a obține

o nouă politică agricolă a C.E.E." 
Partidele comuniste participante iși 
exprimă opinia că politica promo
vată pînă acum în domeniul agricol 
a constituit „un factor de accelerare 
a crizei economice" în țările vest- 
europene. Comunicatul final se pro
nunță, de asemenea, pentru „afir
marea unei autonomii în raporturile 
cu Statele Unite și extinderea con
tactelor cu țările lumii a treia și sta
tele socialiste".

Plenara C.C. al Partidului Muncii din Coreea
La Phenian au început lucrările 

unei plenare a Comitetului Central 
al Partidului Muncii din Coreea. Ple
nara, care este prezidată de Kim Ir 
Sen, secretar general al C.C. al Parti
dului Muncii din Coreea, are pe or
dinea de zi bilanțul activității desfă

șurate în agricultura R.P.D. Coreene 
în anul 1976 și probleme privind în
făptuirea înainte de termen a obiec
tivelor propuse în domeniul produc
ției cerealiere — informează agenția 
A.C.T.C.

P.C. din Bangladesh 
autorizat să-și reia activitatea legală

O telegramă transmisă de agenția 
T.A.S.S. din Dacca anunță că Parti
dul Comunist din Bangladesh a fost 
autorizat să-și reia activitatea poli
tică. într-o declarație a președinte
lui C.C. al P.C. din Bangladesh, Moni 
Singh, se menționează că în curînd 
va avea loc o reuniune a Comitetului

Central al partidului, care va dezba
te o serie de probleme organizatorice 
legate de apropiatele alegeri generale 
pentru Adunarea Națională.

După cum se știe, activitatea parti
dului comunist și a altor partide po
litice a fost interzisă după lovitura 
de stat din august anul trecut.
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