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în ziua de 14 octombrie a.c., to
varășul Nicolae Ceaușescu, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ

nia, a primit*  pe Nahit Ozgiir, care 
și-a prezentat scrisorile de acredi
tare în calitate de ambasador ex

traordinar și plenipotențiar al Repu
blicii Turcia în țara noastră. 
(Cuvîntările rostite în pagina a V-a).

Cu rezultate menite să exercite o înrîurire pozitivă asupra dezvoltării

legăturilor de prietenie și colaborare dintre popoarele român și belgian

IERI S-A ÎNCHEIAT VIZITA ÎN ȚARA NOASTRĂ
SĂ ÎNCHEIEM 
SEMĂNATUL 

GRÎULUI

.Joi după-amiază s-a încheiat vizita 
oficială pe care Maiestățile Lor 
Baudouin, regele belgienilor, și re- 
giinri Fabiola au efectuat-o în țara 
năa?,tră la invitația președintelui Re
publicii Socialiste■ România, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, și a tova
rășei Elena Ceaușescu.

în această vizită, suveranii belgieni 
au foșt însoțiți de Renaat van 
Elslande, ministrul afacerilor externe 
și al cooperării pentru ' dezvoltare, 
Herman Liebaers, mare mareșal al 
Curții, de alte persoane oficiale.

Ceremonia plecării a avut loc pe 
Aeroportul internațional Otopeni.

înalții oaspeți au fost însoțiți, pînă 
Ia aeroport, de președintele Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu.

Aerogara era împodobită sărbăto
rește. Pe frontispiciul pavilionului 
oficial se aflau portretele președin
telui Nicolae Ceaușescu și regelui 
Baudouin, încadrate de drapelele de 
stat ale României și Belgiei. Pe mari 
pancarte erau înscrise urările : „Să 
se dezvolte continuu relațiile de 
prietenie și colaborare între Repu
blica Socialistă România și Belgia, 
în interesul ambelor popoare, al 
cauzei păcii și securității în Europa 
și in lume !“, „Trăiască pacea și 
prietenia între toate popoarele 
lumii !“.

La sosirea președintelui Republicii 
Socialiste România și a regelui Bel
giei la aeroport, o gardă militară a 
prezentat onorul. Au fost intonate 
imnurile de stat ale Belgiei și Româ
niei. în semn de salut au fost trase 
21 de salve de artilerie. Președin
tele Nicolae Ceaușescu și regele 
Baudouin au trecut în revistă garda 
de onoare.

Maiestatea Sa regele Baudouin și 
Maiestatea Sa regina Fabiola și-au 
luat apoi rămas bun de la persona
litățile române venite la aeroport.

Au fost prezenți tovarășii Manea 
Mănescu. Emil Bobu, Gheorghe 
Cioară, Emil Drăgănescu, Paul Ni- 
culescu, Ion Pățan, Dumitru Po
pescu, Gheorghe Rădulescu, Ion 
Coman, Teodor Coman, Ion Dincă,

A REGELUI BAUDOUIN AL BELGIEI

cu soțiile, George Macovescu. minis
trul afacerilor externe, și alți mem
bri ai guvernului, generali.

Suveranii belgieni au salutat? de 
asemenea, pe șefii misiunilor diplo
matice acreditați la București.

La Scara avionului, președintele 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu și-au luat un călduros ră
mas bun de la Maiestățile Lor 
regale.

Un grup de pionieri au oferit bu
chete de flori.

Numeroși cetățeni ai Capitalei, ve- 
niți la aeroport, au aplaudat cu în
suflețire pe președintele Nicolae 

Ceaușescu și pe regele Baudouin. 
Cei doi șefi de stat au răspuns tu 
prietenie caldei manifestări fărilte 
de bucu'reșteni. -

Lâ ora 16,50, aeronava oficială a 
decolat.

★
Cohtinuîndti-și călătoria prin Mol

dova, Maiestățile Lor Baudouin, re
gele belgienilor, și regina Fabiola au 
fost joi oaspeții județului Bacău.

Suveranii belgieni au fost însoțiți 
de Emil Bobu, vicepreședinte al Con
siliului de Stat,- împreună, cu soția, de 
alte persoane oficiale române și bel
giene.

La Combinatul petrochimic Bor- 
zești, înalții oaspeți' au fost intim- 
pinați de Gheorghe Roșu. p'reȘedirilele 
Comitetului executiv al'Uonsjliului 
popular județean Bacău, de alți re
prezentanți ai organelor locale de 
stat. Pe parcursul vizitei. . suveranii 
belgieni au avut prilejul să cunoască 
preocupările existente in vederea 
dezvoltării unei puternice industrii 
chimice, care să valorifice superior 
resursele naturale ale subsolului ță
rii. în acest context s-a reliefat cali
tatea superioară a produselor reali
zate aici, ceea ce face ca ele să fie 
solicitate în aproape 70 de țări.

Un popas la liceul cu specific spor
tiv din orașul chimiștilor a prilejuit 
o cnloționantă Îhtilnire cu cîteva_ re
prezentante' ale echipei olimpice de 
gimnastică a României, printre care 
Nadia Comăneci și Teodora Ungu- 
reanu. Suveranii belgieni și persoa
nele oficiale care i-au însoțit au ur
mărit un program de gimnastică exe
cutat de elevele antrenorilor Marta 
și Bela Karoly. înalții oaspeți s-au 
întreținut apoi cordial cu sportivii și i 
s-au interesat îndeaproape de progra
mul lor complex de învățătură și an
trenament.

(Agerpres)

însămînțarea culturilor de toam
nă a intrat în stadiul final. Cu fie
care zi; tot mai multe unități agri
cole anunță încheierea acestei im
portante lucrări. De altfel, pînă la 
data de 14 octombrie, în cooperati
vele agricole semănatul' griului s-a 
realizat pe 74 la sută din suprafe
țele planificate, iar m întreprinde
rile agricole de stat pe 81 la sută 
din prevederi. Este răspunsul ferm, 
în fapte, al mecanizatorilor și spe
cialiștilor, al tuturor lucrătorilor 
ogoarelor la chemarea Comitetului 
Politic Executiv al- C.C. al P.C.R., 
hotăriți ca printr-o muncă bine or
ganizată să asigure la timp semă
natul griului, efectuarea tuturor 
lucrărilor agricole de toamnă. în 
același timp trebuie arătat însă că 
în unele județe, cum sînt Timiș, 
Bihor, Vîlcea, Caraș-Severin, Ba
cău, Vaslui, Iași, Botoșani, Neamț, 
Sibiu, Brașov, Suceava s-au înre
gistrat unele întirzieri față de 
perioada optimă. Iată de ce, la ul
tima ședință de lucru, comanda
mentul central a indicat comanda
mentelor locale, organelor agricole 
județene și conducerilor unităților 
agricole să ia toate măsurile ce se 
impun pentru încheierea însămîu- 
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Stadiul însămînțării griului la 14 octombrie a.c. Cifrele înscrise în peri
metrul fiecărui județ indică suprafețele insămințate, în procente, in coo

perativele agricole (sus) și in intreprinderile agricole de stat (jos)

țării griului in această săptămină, 
in toate zonele, pe toate suprafe
țele prevăzute.

Pentru intensificarea . semănatu
lui în fiecare unitate agricolă este 
nevoie de o corelare perfectă a lu
crărilor de eliberare a terenurilor 
de culturile tîrzii, aratul și pre
gătirea lor pentru a se crea front 
de lucru la semănat. Aceasta im
pune organizarea executării aces
tor lucrări în flux, pe întreaga du
rată a zilei, de dimineață pînă sea
ra tîrziu. Condițiile excelente din 
apeastă toamnă pentru însămînța- 
reă griului trebuie să fie valorifi
cate din plin. Nici o întîrziere a 
semănatului nu poate să fie justi
ficată. în aceeași ordine de idei, se 
cere ca pretutindeni să se asigure 
o îhaltă calitate tuturor lucrărilor, 
respectarea cu strictețe a normelor 
agrotehnice stabilite, condiție care, 
alături de semănatul în timpul op
tim, reprezintă chezășia unor re
colte îmbelșugate.

Se poate spune deci că aceste 
zile sînt hotărîtoare pentru înche
ierea însămînțării cerealelor de 
toamnă.

Dejun oferit de tovarășul Nicolae Ceaușescu COMUNICAT COMUN
și tovarășa Elena Ceaușescu în onoarea 

Maiestății Sale regele Baudouin 
și a reginei Fabiola

privind vizita oficiala a
9

Sale Baudouin,
regele belgienilor, și a reginei Fabiola

Președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
și tovarășa Elena Ceaușescu au ofe
rit, joi, un dejun în onoarea Maies
tăților Lor Baudouin, regele belgie
nilor și regina Fabiola.

Au participat tovarășii Manea 
Mănescu, Emil Bobu, George Maco
vescu, ministrul afacerilor externe, 
împreună cu soțiile.

A luat parte, de asemenea, Renaat 
van Elslande, ministrul afacerilor 
externe și al cooperării pentru dez
voltare al Belgiei, cu soția.

în timpul dejunului, care s-a des
fășurat într-o atmosferă de caldă 
cordialitate, președintele Nicolae 
Ceaușescu și regele Baudouin au 
rostit scurte toasturi.

în toastul său, președintele 
NICOLAE CEAUȘESCU a spus :

Sîntem Ia încheierea vizitei dum

neavoastră. Regretăm că a fost prea 
scurtă. Sper insă să mai veniți in 
România.

Doresc să exprim, încă o dată, sa
tisfacția noastră pentru oonvorbirile 
pe care le-am avut și speranța că 
vom întări colaborarea dintre popoa
rele român și belgian, inclusiv în do
meniul realizării cooperării și păcii 
in Europa.

Urez poporului belgian multă pros
peritate și bunăstare !

Ridic paharul in sănătatea Maies
tăților Voastre !

Răspunzînd, regele BAUDOUIN a 
spus : ,

Vă mulțumesc foarte mult, din 
partea reginei și a mea, precum și 
în numele persoanelor ce ne-au în
soțit, pentru ospitalitatea pe care 
ne-ați rezervat-o.

Am fost foarte fericiți de a vedea 
în cursul acestei călătorii realizările 
semnificative pe care le-ați obținut. 
Am fost, de asemenea, foarte mulțu
miți să cunoaștem unele mărturii 
ale trecutului României, pe care dum
neavoastră v-ați străduit să le păs
trați. Peste tot pe unde am trecut, 
am simțit o reală simpatie din partea 
locuitorilor. Cred că șl aceasta con
stituie o bază pe care să dezvoltăm 
și mai mult cooperarea noastră. în
tre popoarele noastre există multe 
trăsături comune și o prietenie si
gură.

Vă adresăm urările noastre dum
neavoastră, tuturor conducătorilor 
României. Vă urez să realizați tot 
mai multă fericire poporului român, 
în sănătatea dumneavoastră, domnu
le președinte ! în sănătatea dumnea
voastră, doamnă !

La invitația președintelui Republi- 
cii Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, și a tovarășei- Elena 
Ceaușescu, Maiestățile Lor regele și 
regina belgienilor au efectuat o vi
zită oficială în Republica Socialistă 
România, în perioada 11—14. octom
brie 1976.

Maiestatea Sa regele belgienilor a 
depus o coroană de flori la Monu
mentul eroilor luptei pentru liberta
tea poporului și a patriei, pentru so
cialism.

înalții oaspeți au vizitat unități 
economice, instituții social-culturale 
și obiective turistice din Capitală și 
din județele Suceava și Bacău.

Pretutindeni, înalților oaspeți li s-a 
rezervat o primire călduroasă, expre
sie elocventă a sentimentelor de 
prietenie și de stimă pe care po

porul român le nutrește față de po
porul belgian.

Maiestățile Lor s-au întreținut,. în
tr-o atmosferă de caldă cordialitate 
și prietenie, cu președintele Republi
cii Socialiste România și cu tovarășa 
Elena Ceaușescu.

Maiestatea Sa Baudouin, regele 
'belgienilor, și regina Fabiola au 
apreciat realizările - obținute în dez
voltarea economică, socială și cultu
rală a Republicii Socialiste România 
și au exprimat urări sincere de con
tinuă prosperitate și progres po
porului român prieten, de fericire 
personală președintelui Republicii So
cialiste România, Nicolae Ceaușescu. 
și tovarășei Elena Ceaușescu.
. La rîndul lor, președintele Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu au apreciat activitatea po
porului belgian pe calea progresului 

economic, social și cultural, i-au 
adresat urări de prosperitate și bu
năstare și au exprimat urări de fe
ricire personală Maiestății Sale 
Baudouin, regele belgienilor, și regi
nei Fabiola.

în timpul vizitei au avut loc con
vorbiri între ministrul afacerilor ex
terne al Republicii Socialiste Româ
nia, George Macovescu. și ministrul 
afacerilor externe și al cooperării 
pentru dezvoltare al Belgiei, Renaat 
van Elslande.

Cele două părți au constatat cu 
satisfacție că relațiile de prietenie 
dintre cele două țări au cunoscut o 
evoluție favorabilă, mai ales după 
vizita oficială în Belgia a președin
telui Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, în luna octom-

(Continuare in pag. a V-a)

AU TERMINAT

ÎNSĂMlNJATUL

Județul Dîmbovița
Lucrătorii ogoarelor din județul 

Dîmbovița au incheiat insămințarea 
griului pe întreaga suprafață plani
ficată.

în telegrama adresată C.C. al 
P.C.R., tovarășului Nicolae Ceaușescu 
de comitetul județean de partid se 
arată, între altele : Acest succes se 
datorește bunei organizări a activi
tății, folosirii eficiente și la întreaga 
capacitate a utilajelor agricole, fruc
tificării fiecărei ore bune de mun
că, întăririi ordinii și disciplinei în 
toate unitățile agricole. Mobilizați 
de organizațiile de partid de la sate, 
de comandamentele județean și co
munale, mecanizatorii, . țăranii coo
peratori, lucrătorii întreprinderilor 
agricole de stat, toți locuitorii satelor 
acordă o atenție deosebită execută
rii in flux continuu a celorlalte lu
crări din campanie. Se acționează 
energic la recoltarea, transportul și 
depozitarea porumbului, sfeclei, le
gumelor, strîngerea fără pierderi a 
fructelor, pentru livrarea la fondul 
de stat a produselor agricole nece
sare bunei aprovizionări a popu
lației.

Județul Mehedinți
Însămînțarea griului s-a terminat 

și in județul Mehedinți. In telegrama 
adresată C.C. al P.C.R., tovarășului 
Nicolae Ceaușescu de comitetul ju
dețean de partid se spune totodată :

Muncind cu abnegație și dăruire, 
în spiritul măsurilor recent stabilite 
de Comitetul Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., în prezent pe ogoa
rele mehedințene se acționează fără 
preget la recoltatul porumbului, 
transportul și înmagazinarea produc
ției, la strîngerea legumelor și fruc
telor, depozitarea furajelor. Comu
niștii, toți cooperatorii, mecanizato
rii și lucrătorii din unitățile agricole 
de stat sint hotăriți să strîngă cit 
mai grabnic și fără pierderi produc
țiile din primul an al cincinalului.

Prin atingerea mai rapidă 
a parametrilor proiectați
Colectivul întreprinderii „Maratex" 

din Baia Mare și-a onorat cu 20 de 
zile mai devreme sarcinile de plan 
t>e 10 luni din acest an. Pînă la 
sfîrșitul lunii octombrie, harnicii tex- 
tiliști băimăreni vor produce supli
mentar țesături în valoare de 63 mi
lioane lei. O contribuție substanțială 
la realizarea acestui succes și-a a- 
dus-o colectivul țesătoriei întreprin
derii, care a atins parametrii proiec
tați cu șase luni mai devreme, ceea 
ce a creat condiții pentru produce
rea în acest an, peste prevederi, a 
unui milion metri pătrați de țesături.

r
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[faptul]
DIVERS!

NOTE ’
INFORMAȚII 
REPORTAJE *

S-aîntîmplat | 
în trenul 251 i

Acceleratul 251 Timișoara— 
Arad. Un călător îi arata șefu
lui de tren Iosif Codreanu o le
gitimație și îl invită să-l înso
țească la efectuarea unui supra- 
control prin vagoane. La un 
moment dat, șeful trenului și 
conductorul observă cu uimire 
că respectivul călător care făcea 
supracontrolul nu-și prea Cu
noștea meseria, drept care l-au 
întrebat :

— De fapt, cine ești dum
neata ?

întrebarea l-a pus pe „supra- 
controlor" în vădită dificultate, 
iar în clipa următoare a încer
cat s-o ia la sănătoasa. N-a fost 
chip. Cei doi ceferiști l-au imo
bilizat. Era un escroc sadea : 
Alexandru Ioniță din localitatea 
Cuza Vodă, județul Ilfov, care 
furase actele unui controlor a- 
devărat.

Bravo, 
Mariana!

în amurgul serii, Mariana Ti- 
tileanu, elevă la liceul 
Eminescu" din Buzău. ... . 
autobuzul înstația din strada 
Ostrovului, 
a trecut un 
a căzut un 
și a făcut 
rul n-a auzit-o, 
Atunci, a luat sacul din mijlo
cul drumului $i, îndată ce a 
ajuns acasă, eleva a telefonat 
Oficiului poștal nr. 3 căruia îi 
era destinat, conform • etichetei. 
Neprimind răspuns la apelul te
lefonic, fata a sunat la miliție, 
unde ofițerul de serviciu a re
cepționat mesajul. Doi lucrători 
ai miliției au sosit imediat aca
să la Mariana, au luat sacul și 
l-au desfăcut. Înăuntru se aflau, 
nici mai mult nici mai puțin 
decit 159 100 lei ( !!!). Banii au 
ajuns la destinație, iar fapta 
Marianei — la locul de cinste 
din rubrica noastră. Bravo, Ma
riana !

„Mihai 
aștepta

stradăDeodată, pe 
autoturism, din care 
sac. Eleva a strigat 

semne, dar șofe- 
n-a văzut-o.

Ambiție 
mare

N. Victor și I. Popescu din 
Mehedinți sint autorii unei per
formanțe de neinvidiat. Amîn- 
doi s-au hotărît să dea examen 
pentru a obține permis de con
ducere pentru motocicletă. S-au 
prezentat la un examen, 
două, la nouă... dar la toate au 
căzut cu succes. Permisul 
l-au obținut, dar nici unul 
s-a dat bătut. S-au prezentat, 
zilele trecute, pentru a 12-a 
oară, dar nici de această dată 
nu au trecut hapul. Urmează să 
fie examinați a 13-a oară. Te 
pomenești că numărul 13 le-o fi 
cu noroc.

Dar iată că aflăm în ultimul 
moment că recordul celor doi a 
fost net depășit de un candidat 
și mai și. Este vorba de Gică B., 
care a dat pină acum, nici mai 
mult, nici mai puțin, decit... 18 
examene I Continuă să se pre
gătească de zor. Odată și oda
tă o să le arate el examinatori
lor ce poate. Să arate ! Că 
timpul...

la

nu 
nu

e și

De unde
vine... 
chilipirul ?

Atunci cînd cineva îți șopteș
te complice la ureche, dacă n-ai 
vrea o roată de automobil sau 
un ștergător de parbriz, ce-ar )i 
să-l întrebi, cu glas tare, de 
unde, le are ? Unii tac și își văd 
de drum. Alții, dimpotrivă, 
bucuroși de chilipir, dau banii 
și iau marfa, iar cînd. peste o 
vreme, vine milițianul și i-o 
confiscă, rămin nedumeriți : 
„Păi, ce, de unde era să știu eu 
că erau lucruri de furat

Chiar așa : de unde ? Păi, 
iată de unde : înainte de a da 
banii, trebuia să fie întrebat 
respectivul individ unde are el 
„fabrica" de piese de schimb ? 
Ion Berindea (strada Aleea Nep- 
tun nr. 2 din Baia Mare) se 
ducea prin cartiere, ochea ma
șini parcate și le lăsa fără roți, 
fără ștefgătoare de parbriz 
fără alte piese care-i picau 
îndemînă. Pînă a „picat" și 
pe mina miliției.

Si 
la 
el

La spartul 
tîrgului

O performanță rară a reușit 
Vasile David, șofer pe autoca
mionul 21-AB-2876 de la între
prinderea județeană de indus
trializare a cărnii Alba. A urcat 
in mașină 3 vaci, 4 viței, 53 de 
oi și 2 purcei. Cum s-or fi înțe
les animalele între ele, deși do
mestice, in atîta înghesuială, nu 
se știe. Șoferul s-a 
insă bine la preț cu
respectivelor animale, pentru a 
le efectua, clandestin, dar cu 
bani peșin, transportul lor de 
la tirgul din Meteș (Alba), pină 
in județul Sibiu. Iată insă că, la 
un pasaj de trecere peste ca
lea ferată, șoferul a 
camionul cu trenul
Locomotiva și un vagon au fost 
ușor avariate. 
Autocamionul 
Și-au pierdut 
o junincă, un 
șoferul a pierdut ciubucul 
tirg, rămîntnd cu paguba < 
drum. Și asta incă nu e

„înțeles" 
stăpinii

tamponat 
forestier.

Trenul a întirziat. 
s-a răsturnat, 

viața în accident 
vițel și o oaie. Iar 

I din 
de pe 
totul.

Rubrică realizată de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților 
„Scînteil"

Am trecut la aplicarea 
Programului de măsuri 
privind intensificarea 

activității politico-educative
Una din preocupările a- 

supra cărora ne concen
trăm atenția în aceste zile 
este legată de asigurarea 
cunoașterii aprofundate a 
prevederilor Programului 
de măsuri pentru aplicarea 
hotăririlor Congresului al 
XI-lea al partidului si ale 
Congresului educației poli
tice si al culturii socialiste 
și de trecerea la înfăptuirea 
în viață a măsurilor cu
prinse. Am început să 
dezbatem cu grijă si să ex
plicăm conținutul lui la ni
velul tuturor organizațiilor 
de partid, cu participarea 
largă a locuitorilor comu
nei — români, germani, 
maghiari. Vom fi cit se 
poate de receptivi la pro
punerile pentru perfecțio
narea în viitor a activității 
în domeniul învățămîntului 
politico-ideologic, al educa
ției patriotice revoluționa
re. în domeniul vieții cul
turale.

De altfel, numeroase pre
ocupări de perspectivă în
cep să fie conturate de pe 
acum. Bunăoară. în cadrul 
universității populare să
tești, unde — prin valorifi
carea bogatei tradiții cul
turale a comunei — am ob
ținut rezultate frumoase în 
cadrul acțiunii intitulate 
„Seri șiriene", ne-am pro
pus ca. în continuare, a- 
ceastă acțiune să devină un

curs de sine stătător al u- 
niversității. Cadrele didac
tice vor prezenta istoria 
comunei în contextul is
toriei patriei, al luptei 
pentru neatîrnare și in
dependență a poporului 
nostru, al dezvoltării ac
tuale a țării, la care și cei 
din Siria își aduc din plin 
contribuția cu brațele și 
mintea. în perioada imediat 
următoare vom îmbunătăți 
totodată programul intitu
lat ..Datini și obiceiuri stră
bune" al ansamblului fol
cloric de pe lingă căminul 
cultural din comună, astfel 
incit si el să reflecte — asa 
cum e de altfel și în viată
— îmbinarea firească a ve
chilor tradiții folclorice ale 
acestor meleaguri cu noile 
valori din acest domeniu 
născute din dorința de a 
oglindi izbînzile de astăzi. 
Cu toate rezultatele de 
pînă acum, pornim de la 
convingerea că ne aflăm 
de-abia la început de drum
— un drum care ne deschi
de largi perspective în for
marea fizionomiei spiritua
le a omului nou, construc
tor al socialismului și co
munismului.

Ioan FALCON
secretar al Comitetului 
comunal de partid Șiria — 
Arad

Toți locuitorii comunei 
sînt mobilizați la recoltat 

și semănat
La chemarea Comitetului 

Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., comuniștii, toți ță-

rănii cooperatori din co
muna Tătărăni, ca de alt
fel în toate celelalte loca

lități ale județului Vaslui, 
și-au mobilizat forțele in 
vederea urgentării lucrări
lor de recoltat pe ogoare, 
in vii și grădini, a insă- 
mînțării griului. Pentru 
stimularea unei participări 
active la muncă a tuturor 
locuitorilor, comitetul co
munal de partid a reactua
lizat unele mijloace de 
propagandă vizuală, în 
funcție de cerințele de la 
o zi la alta ale programu
lui comandamentului local, 
între acestea, eficient se 
dovedește afișul amplasat 
în centrul satului reședință 
a comunei, în spațiul că
ruia se reliefează rubrica 
„Fruntașii și codașii zilei" 
— 0 oglindă cotidiană a 
hărniciei oamenilor locu
lui, umbrită din ce în ce 
mai rar de absențe sau alte 
comportări necorespunză
toare. De apreciat că ini
țiativa a fost preluată și 
de organizația de partid 
din cooperativa agricolă 
de producție Stoiești, loca
litate vecină, precum și 
de alte unități ale consiliu
lui intercooperatist Tătă
răni. Tot la Tătărăni, un 
larg interes îl prezintă edi
țiile speciale ale foii vo
lante „Tribuna satului", 
editată de comitetul co
munal de partid. Sint pre
zentată la zi aspecte ale 
participării locuitorilor sa
tului, cu mic. cu mare, la 
strîngerea fără pierderi a 
recoltei din acest an și 
pregătirea celei viitoare. 
Desigur, eficiența muncii 
politico-educative se des
prinde din faptele de pînă 
acum ale țăranilor coope
ratori și mecanizatori : în
cheierea recoltării florii- 
soarelui pe toate cele 
300 ha, depășirea planului 
la insilozarea furajelor 
pentru iarnă cu 4 300 tone, 
culesul strugurilor pe cir
ca 70 la sută din suprafața

cu vie pe rod, intensifica
rea recoltării porumbului, 
crearea condițiilor ca în 
această săptămină semă-

natul griului să se reali
zeze pe toate cele 800 ha 
planificate. (Crăciun Lă- 
luci).

Film despre economii 
pe șantiere

Comitetul județean de 
partid Ialomița a analizat 
anul trecut. în cadrul unei 
plenare, modul cum se rea
lizează sarcina de reducere 
a prețului de cost al pro
duselor prin economii de 
materiale, materii prime și 
energie electrică, prin evi
tarea risipei pe șantie
rele de construcții. Urmă
rind acțiunile întreprinse 
de atunci de organizațiile 
de partid de pe șantierele 
de construcții, secția de 
propagandă a comitetului 
județean de partid, îm
preună cu comitetul de 
partid de la întreprinderea

de constructii-montaie Ia
lomița. a realizat filmul 
..Prețul de cost în construc
ții". în care sint populari
zate experiența pozitivă de 
pe unele șantiere de con
strucții, metodele de lucru 
care au dat rezultate bune. 
Totodată, filmul surprinde 
o serie de secvențe nega
tive de pe unele șantiere 
de construcții : risipa de 
materiale care a dus la 
creșterea nejustificată a 
prețului de cost, finisarea 
necorespunzătoare a unor 
lucrări, ritmul de muncă 
prea lent etc. (Lucian Ciu
botarul.

Mereu prezenți la primirea 
în partid...

Con.sult.ind graficul de 
ședințe al celor 36 de or
ganizații de bază din ca
drul Combinatului de piele 
și încălțăminte ..Clujeana", 
din municipiul Clui-Napo- 
ca. ne-a reținut atenția o 
rubrică unde, din cînd în 
cînd. apăreau consemnate 

1 numele citorva oameni : 
Elena Mureșan. Gheorghe 
Mărăcineanu. Elisabeta Rad. 
Ana Lengyel și Candit 
Miș.

Aceștia sînt membri ai 
comitetelor județean sau 
municipal de partid care 
lucrează in combinat — 
ne-a explicat secretarul co
mitetului de partid. Ne-am 
propus, ca o regulă obliga
torie. ca la fiecare adunare 
generală în care se fac pri
miri de noi membri in par
tid să participe unul dintre

ei. Și prin această măsură 
urmărim să sporim exigen
ta comuniștilor fată de ca
litățile moral-politice Si 
profesionale ale celor ce 
împrospătează rindurile 
partidului, să facem din 
respectivele adunări ade
vărate școli de educație 
revoluționară.

în acest an. organizațiile 
de bază de la ..Clujeana" 
au primit în rindurile lor 
peste 200 de noi membri de 
partid, la fiecare primire 
participînd — pentru a o- 
feri încă o garanție a ca
lităților pe care le întru
nesc cei ce aspiră la înal
tul titlu de comunist — 
unul din membrii comite
telor județean sau munici
pal de partid care lucrea
ză în mijlocul acestui co
lectiv. (C. Moraru).

Cum se pregătește 
termoficarea

pentru sezonul rece?
După publicarea constatărilor rai- 

dului-anchetă pe această temă de 
sezon (vezi „Scînteia" din 9 octom
brie a.c.), am primit la redacție o se
rie de scrisori, intre care una' ‘diri 
Sfîntu-Gheorghe („Orașul nostru se 
află la intersecția polilor frigului") 
și alta din Alba Iulia („Termoficarea 
ne-a dat bătaie de cap anul trecut"). 
Care este acUm stadiul pregătirilor, 
în orașele respective, pentru iarna 
ce se apropie ?

Sfintu-Gheorghe. Interlocutor, Tra
ian Antonescu, inginer-șef al 
I.J.G.C.L. Covasna : „Dacă ne refe
rim la situația de anul trecut, citi
torul are dreotate. Au fost unele ca
zuri, în special în blocuri din car
tierele Simeria și Ciucului, cind 
unele rețele de distribuție au avut 
pierderi de căldură și cind apa cal
dă n-a urcat pînă la etajele ultime. 
Cum se prezintă situația în momen
tul de față ? Stadiul pregătirii ter
moficării pentru sezonul rece este, 
în linii generale. încheiat. Toate 
cazanele de tip PA 25 au fost repa
rate și modernizate, ceea ce a fă
cut ca randamentul lor să fie mai 
mare cu 80 la sută. Aparatele pentru 
prepararea apei calde vor asigura in 
bună măsură eli
minarea pierderi
lor din rețea. 
Conductele exte
rioare care fac 
legătura între 
centralele termice 
și consumatori, 
prin etanșeizare și reparare, vor con
tribui, de asemenea, la o circulare 
mai uniformă a căldurii și apei 
calde".

Alte măsuri de reținut : la 9 cen
trale termice s-au încheiat veri
ficările și sint pregătite pentru 
a funcționa la întreaga capaci
tate : la alte 2 sînt în curs de 
probă instalațiile de ardere. Dacă 
adăugăm și faptul că, in prezent, 
centralele dispun de pe acum de 
toată cantitatea de combustibil ne
cesară pe timpul iernii, se conturea
ză și mai clar atenția care s-a acor
dat aici pregătirii sezonului rece. Ca 
o concluzie a constatărilor pe teren, 
specialiștii I.J.G.C.L. Covasna apre
ciază că. prin îmbunătățirea structu
rii și capacității centralelor termice 
(5 mixte și 4 simple), termoficarea 
este pregătită să facă față oricăror 
cerințe. Chiar și în condițiile unei 
ierni mai lungi decit cele obișnuite 
— situație oarecum normală în a- 
ceastă zonă a țării.

Aici ar fi trebuit să punem punct 
rindurilor de față. Dar o întrebare 
firească — „Ce măsuri s-au luat și 
în blocuri, în apartamente, pentru 
închiderea tuturor „gurilor" de în
ghițire nerațională a căldurii 7“ — a 
rămas fără răspuns. Mai exact, fără 
un răspuns precis. „Noi n-am con
trolat apartamentele cetățenilor. Dar 
probabil au făcut acest lucru asocia
țiile de locatari pe care le-am in
struit de atîtea ori...“. Pină la data 
investigației noastre nu efectuaseră 
acest sondaj nici asociațiile de loca
tari. în favoarea efectuării unui 
asemenea control, cît măi nein- 
tirziat, a educării cetățenilor de 
a fi ei înșiși mai buni gospo
dari ai propriei călduri, adu
cem următorul argument : pe baza 
măsurătorilor efectuate de specialiști 
s-a constatat că. în medie, peste 20 
la sută din căldura emisă prin re
țeaua de distribuire se pierde — 
acolo unde nu se iau măsuri cores
punzătoare — prin neetanșeizarea 
ușilor de la intrarea în blocuri, a 
ușilor și ferestrelor de la casa scă
rilor. a celor din apartamente. Așa 
că atenție și la acest amănunt de... 
mare însemnătate pentru asigurarea 
căldurii.

Alba Iulia. Și edilii de aici ne asi
gură că pregătirea termoficării pen
tru iarnă se află ca punct prioritar 
pe agenda lor de lucru. Ca atare, 
la sfîrșitul primei decade a lumi 
septembrie, analizînd stadiul pregă
tirilor de ansamblu pentru sezonul 
rece, comitetul executiv al consiliu

SEMNALE 
DE LA CITITORI

lui popular municipal a insistat asu
pra 'ereărit condițiilor de funcționare 
la parametrii optimi a tuturor cen
tralelor <jși punctelor termice. Anali
za respectivă a avut ca punct de ple
care constatările prezentate de comi
tetul executiv al consiliului popular 
municipal in urma unui control 
efectuat pe teren. E adevărat, la 
acea dată lucrările pregătitoare erau 
în toi. Dar, prevăzătoare și exigentă, 
conducerea primăriei nu s-a decla
rat mulțumită cu optimismul Ex
ploatării de gospodărie comunală și 
loeativă din Alba Iulia. Și. iată de 
ce.: la centralele termice nr. 1. 2, 3 
și 4 — toate situate în cartierul 
„Platoul Romanilor" — pe conduc
tele cazanelor existau în interior 
depuneri mari de calciu și magneziu, 
fapt care aduce după sine scăderea 
randamentului instalațiilor. S-au 
constatat, de asemenea, rămineri în 
urmă și în construcția altor centrale 
termice noi, care trebuie să asigure 
încălzirea la iarnă pentru cîteva 
sute de apartamente. în finalul ana
lizei respective s-a adoptat o decizie 
care cuprindea măsurile de remedie
re a neajunsurilor semnalate și din 
care am reținut un termen : 25 sep

tembrie a.c. Prac
tic, in două săp- 
tămini, totul tre
buia pus la punct 
în centralele ter
mice pină la ul
timul șurub și ul
tima garnitură ! 

Deși termenul nu a fost întocmai 
respectat, la începutul lunii octom
brie cazanele erau curățate (și înlo
cuite unde a fost cazul), pompele re
parate, hidrofoarele și vasele de ex
pansiune verificate.

E adevărat, după analiza făcută 
de edili, pregătirile s-au intensificat. 
Dar — în ciuda timpului înaintat 
(poate că și analiza respectivă era 
și mai bine venită dacă se făcea 
mai devreme) — continuă să mai 
existe probleme nerezolvate. Unele 
centrale termice nu au asigurat din 
timp toată cantitatea necesară de 
combustibil. Cazuri concrete : cen
trala termică a Liceului mecanic 
(centrală care asigură și încălzirea 
celor două cămine de elevi ale li
ceului), centrala termică a turnăto
riei de piese din fontă pentru ma- 
șini-unelte, care încălzește și unele 
zone de locuit. Este o deficiență care 
persistă din iarna trecută. La vre
mea respectivă, ziarul nostru a cri
ticat această situație, după care s-au 
luat măsuri și s-a intervenit prompt 
pentru înlăturarea neajunsurilor. De 
ce trebuie oare să se repete ace
leași deficiențe, cînd pot fi înlătu
rate la timp ?

Constructorul — I.J.C.M. Alba — 
se pare că își aduce și el „con
tribuția" la nerezolvarea unor pro
bleme. în municipiul Alba Iulia 3 
centrale termice nu se știe dacă vor 
da sau nu căldură in timpul util, 
întrucît sint încă în construcție. To
varășul loan Muncuș — inginer-șef la 
I.J.C.M. Alba — ne asigură că se 
vor pregăti pentru iarnă și aceste 
centrale. Ar fi de dorit să nu fie o 
simplă declarație „călduță", intrucit 
același constructor mai are de ono
rat încă o obligație : terminarea 
montării instalațiilor de dedurizare 
a apei la centralele termice nr. 2, 
4 și 5, înainte ca acestea să înceapă 
să funcționeze din plin.

în încheiere, un semnal de pre
vedere : atenție la recepția lucrări
lor 1 Am constatat că nu la toate 
centralele termice sint întocmite 
procese-verbale de recepție a repa
rațiilor. Or, fără acest instrument de 
control întocmit cu toată răspunde
rea s-ar putea să apară, ca și în ier
nile trecute, surprize nedorite. De 
aceea, sugerăm Consiliului popular 
al municipiului Alba Iulia să efec
tueze un nou control. Chiar înainte 
de punerea centralelor in funcțiune.

P. CONSTANTIN 
Ștefan D1N1CA

Ploiești: Noul magazin „BIG"

Cu prilejul „Săptămînii economiei1'
Tradiționala „Săptămină a e- 

cOnomiei", care va avea loc între 
25 și 31 octombrie, prilejuiește și 
în acest an organizarea în 
întreaga țară a unor acțiuni și 
manifestări menite să promo
veze spiritul de economie în 
rindurile populației. Astfel, în- 
tr-o serie de întreprinderi, între 
care „Strungul" din Arad, 
„1 Mai" Ploiești, Combinatul pe
trochimic Brazi. „înfrățirea" 
din Oradea și altele, se vor or
ganiza și vor funcționa, pe du
rata „Săptămînii economiei", 
puncte de informare a persona
lului cu privire la modalitățile 
de economisire la C.E.C., avan
tajele depunătorilor, creditarea 
construcției și cumpărării de 
locuințe proprietate personală. 
Asemenea puncte de informare 
vor funcționa în ziua de 31 oc
tombrie și la numeroase cămine 
culturale din întreaga țară.

Pentru a înlesni populației 
de la sate efectuarea operațiilor 
solicitate, Casa de Economii și 
Consemnațiuni a luat măsura 
înființării de ghișee C.E.C. per
manente sau puncte temporare 
de servire în cadrul cooperati
velor agricole de producție. La 
cererea depunătorilor sau a uni
tăților socialiste, sucursalele ju
dețene C.E.C. pot înființa puncte 
temporare de servire la centrele 
in care se fac plăți pentru achi
ziționarea de produse agroali- 
mentare specifice toamnei, pre

cum și în cooperative agricole 
de producție.

La casele pionierilor diritr-o 
serie de orașe se vor organiza 
concursuri „Cine știe cîștigă", 
seri literare cu tema „Persona
lități ale literaturii române și 
universale despre economie".

Important de reținut este fap
tul că. in această lună, depună
torii la C.E.C. beneficiază de 
importante avantaje. Astfel, 
obligațiunile C.E.C. se vind la 
valoarea lor nominală pină în 
ajunul tragerii la sorți, care va 
avea loc la 30 octombrie a.c., in 
comuna Avrig (Sibiu), la care 
se va aplica un plan nou, ma
jorat, de cîștiguri și se vor acor
da 410 cîștiguri suplimentare, 
în total, la tragerea la sorți a 
obligațiunilor C.E.C. din 30 oc
tombrie se vor acorda 10 235 de 
cîștiguri în valoare de 9 805 000 
lei.

Tragerile la sorți pentru tri
mestrul III/197B ale libretelor de 
economii cu dobindă și cîștiguri 
in autoturisme vor avea loc in
tr-un cadru deosebit. Așa. de 
pildă, pentru libretele de econo
mii emise de unitățile C.E.C. 
din București, tragerea se orga
nizează la 26 octombrie la Tea
trul de comedie, iar pentru li
bretele emise de unitățile C.E.C. 
din țară, tragerea va avea loc 
la 28 octombrie la Teatrul dra
matic de stat din Brașov.

Mai buna gospodărire
și înfrumusețare a localităților patriei
în climatul caracteristic întregii 

noastre vieți sociale — de eferves
cență creatoare, de mobilizare a e- 
forturilor tuturor oamenilor . muncii 
pentru realizarea exemplară a. sar
cinilor prlrtiulrii an al actualului 
cincinal — edilii țării se află antre
nați într-o amplă întrecere pentru 
o susținută dezvoltare economico- 
soeială a tuturor județelor și loca
lităților, pentru mai buna lor gos
podărire și înfrumusețare. Acestui 
scop i-au dat expresie concretă, 
chiar din primele zile ale anului, 
cele două chemări lansate la între
cere de Consiliul popular al județu
lui Bacău către toate consiliile popu
lare județene și de Consiliul popular 
al comunei Salcia (Mehedinți) către 
toate consiliile populare comunalei

Din datele de care dispunem pînă 
în. prezent se poate aprecia că În
trecerea intre consiliile populare — 
devenită o adevărată mișcare de 
masă, care, prin munca noastră 
neobosită, completează eforturile 
considerabile pe care le face statul 
pentru înflorirea continuă ".a tuturor 
localităților patriei. — se va încheia 
cu unul din cele mai bogate bilanțuri 
din întreaga ei existență. Intr-adevăr, 
anul acesta, desfășurată sub semnul 
și impulsul hotăririlor adoptate de 
primul Congres al consiliilor popu
lare privitoare la atragerea maselor 
la conducerea treburilor obștești. în
trecerea a antrenat, în toate lo
calitățile, mari forțe umane pen
tru realizarea obiectivelor ei. pen
tru dezvoltarea economico-socială 
a județelor, orașelor și comune
lor, pentru crearea unor condi
ții tot mai bune de viață tutu
ror cetățenilor. Ar fi, practic, im
posibil să conturăm, Ia scara întregii 
țări, un tablou ai zecilor de mii de 
obiective obștești cu care întrecerea 
pentru gospodărire și înfrumusețare 
a îmbogățit și va îmbogăți patrimo
niul dotărilor edilitare și sociale ale 
localităților, gradul lor de confort 
și civilizație. Ceea ce se poate 
spune Cu certitudine e faptul că pa
leta acestor obiective este deosebit de 
vastă : fie că este vorba de repara
ții și construcții de străzi, de con
strucții de școli ori edificii de cul

tură și sănătate, fie de alimentări cu 
apă și canalizări, fie de îmbunătățirea 
prestărilor de servicii ori de acțiuni 
destinate salubrizării orașelor și co
munelor, de amenajarea de terenuri 
de'’Sport,‘baze''de-agrement și altele. " 

Anul acesta, .competiția dintre e- 
dilii țării- și-ă îmbogățit experiență 
ații sub aspectul *' extinderii ariei ei 
de acțiune (de la obiective obișnuite 
destinate. înfrumusețării, pină la cele 
consacrate protecției mediului am
biant). cît mai ales al Creșterii exi
gențelor față de mai buna gospodă
rire a' localităților. Este cunoscut 
faptul că. în primăvara (acestui an.

tenița. Turda etc., acțiunea de gos
podărire continuă să fie privită de 
către comisiile populare, de către 
comitetele lor executive — și chiar 
de către organele locale de partid, 
care nu combat ferm o asemehea1 i 
atitudine — ca o „campanie" și nu 
ca o preocupare permanentă, de 
zi cu zi. Fantele demonstrează cu- 
prisosință că succesul în atrage
rea populației în acțiunea do 
gospodărire și înfrumusețare este 
Strips legat de modul în care 
consiliile populare, comitetele lor 
executive — și; în primul rînd, 
deputății, ca aleși ai obștii — știu

0 ÎNTRECERE CU MILIOANE DE PARTICIPANT! 
Șl TOT ATiȚIA CÎȘTIGĂTORI

s-a creat un comandament central 
și. corespunzător, comandamente ju
dețene și orășenești, care și-au 
propus drept obiectiv asigurarea unui 
grad sporit de salubritate in toate 
localitățile, pe traseele turistice și in 
zonele de agrement. Prin măsurile 
stabilite de aceste comandamente, 
prin controalele sistematice efectuate, 
întrecerea patriotică dintre orașe și 
comune s-a situat, în foarte multe 
localități, la cote calitative mai ri
dicate decit în anii trecuți. Tn multe 
orașe —- Timișoara, Suceava. Alba 
Iulia, Curtea de Argeș, Tecuci, Con
stanța. Cluj-Napoca ș.a. — datorită 
.preocupării permanente a organelor 
Ide partid și de stat, acțiunile de bună 
gospodărire și înfrumusețare s-au 
Concretizat în rezultate bune, care se 
reflectă în însăși înfățișarea locali
tăților respective.

Succese remarcabile pe linia gos
podăririi și înfrumusețării s-au ob
ținut și în alte localități atît din me
diul urban, cît și din cel rural. Exem
plele date reprezintă un punct de re
ferință la nivelul căruia vor trebui să 
se ridice — șj. chiar să-l depășească,— 
toate orașele și comunele. Cu atît mai 
mult cu cît nu putem trece cu ve
derea faptul că în alte localități, ca 
Giurgiu. Reșița. Urziceni. Galați. Ol-

să explice cetățenilor necesitatea șl 
scopul obiectivelor întrecerii, știu 
să-i consulte și să-i mobilizeze la 
înfăptuirea propriilor propuneri șl 
idei. întrecerea între localități nu 
este — cum greșit se înțelege în 
unele locuri — „o competiție" intre 
aparatul consiliilor populare, ci una 
intre toți cetățenii țării, o întrecere 
care vizează nu numai participarea 
locuitorilor la acțiunile de gospodă
rire și înfrumusețare, ci și educarea 
lor, prin cele mai diverse forme, in 
spiritul unei inaite responsabilități 
civice, pentru a păstra și îngriji, ca-n 
propria casă, obiectivele pe care le 
înfăptuiesc, ordinea și curățenia in 
așezarea în care muncesc ți trăiesc, 
înțelegerea acestui scop fundamental 
al întrecerii, la scara tuturor cetă
țenilor. a organizațiilor de masă și 
obștești., este posibilă numai printr-o 
muncă politică de masă perseveren
tă. desfășurată zi de zi, în forme 
cît mai convingătoare — sarcină pe 
care trebuie să și-o asume mai stă
ruitor decit pină .acum organele și 
organizațiile de partid.

Intrată în ultima etapă din acest 
ari, întrecerea între consiliile popu
lare este chemată să-și amplifice 
forțele, să înscrie noi și remarcabile 
realizări în bilanțul său. în mo

mentul de față, principalele acțiuni 
care polarizează toate forțele între
cerii vizează pregătirea — sub toate 
aspectele — a localităților pentru iar
nă. In prim-plan se situează, fără în
doială, antrenarea de către consiliile 
populare a populației la muncă pa
triotică pentru terminarea tuturor in
vestițiilor sociale prevăzute In planul 
pe acest an (construcții de locuințe, 
crpșe și grădinițe, cămine, pentru ne- 
familiști, edificii culturale și sanita
re etc.), precum și la amenajarea co
respunzătoare, estetică a zonelor din 
jurul acestora. întrucît cetățenii înșiși 
sint beneficiarii respectivelor obiec
tive, această participare nu trebuie 
privită ca „act benevol", ci ca dato
rie civică, ca o răspundere ce o avem 
cu toții pentrti bunliri pe care so
cietatea le pune la dispoziția noas
tră, atît a generațiilor de azi, cit ți 
a celor de miine.

în același timp, pe agenda între
cerii dintre edilii țării. în lunile care 
au mai rămas din acest an. sint în
scrise și alte obiective deosebit de im
portante. între care: grăbirea lucră
rilor pentru pregătirea termoficării de 
iarnă ; terminarea . construcțiilor și 
amenajărilor de străzi, a alimen
tărilor cu apă și canalizărilor ; 
amenajarea fațadelor și executarea 
operațiilor de reparare și întreținere 
a clădirilor aflate „pe șantier": plan
tări de pomi, arbuști, garduri vii și 
pregătirea terenurilor pentru acțiu
nile de înfrumusețare ce se vor 
executa in primăvară; curățirea 
parcurilor, scuarelor și a zonelor din 
jurul monumentelor istorice ; e- 
fectuarea unor ample lucrări de 
împăduriri, atît pentru refacerea 
fondului forestier, cît și pentru pro
tecția mediului ambiant.

Iată deci că întrecerea între con
siliile populare — departe de a intra 
într-o perioadă de „pauză", Cum se 
constată în unele locuri — va tre
bui să cunoască, în continuare, a- 
ceeași masivă concentrare de forțe 
pentru îndeplinirea tuturor angaja
mentelor asumate Ia începutul anu
lui, pentru executarea integrală a lu
crărilor specifice acestui sezon.

Constantin PRIESCU

aaaaaaaaaaa a a a a

Vedere din Cîmpulung Foto : S. Cristian

Pentru populație - prestații diversificate în construcția de locuințe
Tot mai mulți cetățeni din 

municipiul Satu-Mare și din 
alte localități ale județului își 
construiesc locuințe proprie
tate personală in regie pro
prie. Activifatea pe aceste „mi- 
croșantiere" era adesea înce
tinită din cauza greutăților 
pe care le întimpinau cetățe
nii Ia angajarea Unor mijloace 
de transport, de extracție, de 
ridicat și montat materiale de 
construcție. Pentru a veni în 
sprijinul populației, cooperativa 
„Constructorul" din Satu-Mare, 
după cum ne informa președin
tele acesteia, C. Biga, a înfiin

țat un serviciu de prestări pen
tru construcția locuințelor pro
prietate personală in regie pro
prie. în acest scop, zilnic, timp 
de 4—5 ore. o serie de utilaje 
ale cooperativei se află la dis
poziția solicitatorilor. împreună 
cu personalul calificat pentru 
servirea lor. Este vorba de două 
excavatoare — dintre care unul 
servește populația din Negrești- 
Oaș și din localitățile vecine — 
pentru extracția și încărcarea 
balastului și nisipului, autobas
culante pentru transportul a- 
cestor materiale la locul de con

strucție a locuinței, o automa
cara care descarcă panourile de. 
prefabricate și le montează la 
locuințele ce sînt proiectate 
pină la două niveluri. în felul 
acesta se asigură nu numai 
creșterea randamentului de lu
cru pe aceste microșantiere de 
locuințe, ci și o utilizare mai 
intensivă atit a mașinilor șl 
utilajelor, cit și a timpului de 
lucru al unor mecanici și con
ducători auto de pe șantierele 
cooperativei, în cadrul regimu
lui de program de muncă în 
două schimburi. (G. Octavian).

In industria locală 
teleormăneană 

Produse noi, 
de calitate superioară
Colectivele de muncitori și 

specialiști din cadrul unităților 
întreprinderii de industrie loca
lă a județului Teleorman se 
preocupă continuu de diversi
ficarea producției bunurilor de 
larg consum destinate comple
tării fondului de mărfuri, pen
tru o Cit mai bună aproviziona
re a populației. Valorificînd su
perior resursele de materii pri
me, in prezent, in cele 5 unități 
ale întreprinderii sint fabricate 
peste 300 de sortimente de mo
bilă. produse alimentare, con- 
fecții-textile, articole chimice și 
materiale de construcție, produ
se de uz gospodăresc din lemn 
și metal etc. De notat că între
prinderea teleormăneană dis
pune de patru magazine de 
prezentare și vînzare a acestor 
produse. O continuă îmbunătă
țire s-a adus și diversificării 
prestațiilor de servicii către 
populație. îndeosebi în domeniul 
prelucrării maselor plastice, vul
canizării cauciucurilor, reparării 
mobilei, confecțiilor metalice și 
altele. De o bună apreciere din 
partea cetățenilor se bucură u- 
nltatea de reparații și întreține
re auto dotată cu aparatură mo
dernă și personal specializat. 
(Ton Toader, corespondentul 
„Scinteii").
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CARTOFII: De pe cîmp, mai repede în depozite Prin munca noastră sprijinim
Ca și în alte județe mari cultiva

toare de cartofi, în Harghita, de la 
un capăt la altul al județului, sute 
de cooperatori și mecanizatori, aju
tați de un număr mare de elevi și 
alți locuitori ai satelor, depun efor
turi stăruitoare pentru strîngerea 
grabnică și fără pierderi a recoltei 
de cartofi. Ca urmare a măsurilor 
luate de comandamentul județean 
și comandamentele locale, în 
perativele agricole cartofii au 
recoltați de pe 77 la sută 
suprafața cultivată. Folosind cu
rit gospodăresc timpul excelent pen
tru munca cîmpului, un număr de 
21 unități agricole au încheiat re
coltarea cartofilor, iar în alte 13 u- 
nități, această importantă lucrare 
se află în stadiu avansat. Concomi
tent cu recoltarea, 
unităților agricole 
acționează în ritm 
portul

coo- 
fost 
din 

spi-

cartofilor de

în majoritatea 
cooperatiste se 
sporit la trans- 
pe cîmp și li-

vrarea acestora către diferiți bene
ficiari. Viteza de lucru este în creș
tere de la o zi la alta. Din păcate, 
existența, la nivelul județului, in 
sectoarele cooperatiste a peste 2 200 
hectare cu cartofi nerecoltați pînă la 
ora actuală ne obligă să 
cîteva amănunte la acest 
zitiv.

In peste 15 cooperative 
de recoltat cartofii de pe 
mari, între 100—300 hectare. Pe de 
altă parte, în județ pot fi întîlnite 
situații cînd unități învecinate, cu 
potențiale economice similare, pre
zintă decalaje serioase în ceea ce 
privește recoltarea și transportul 
cartofilor. Cauzele acestor decalaje, 
fie ele oricît de frumos și convingă
tor explicate de factorii de răspun
dere, în realitate trebuie căutate 
modul defectuos de organizare 
muncii, folosirea forței umane 
mecanice și nu în ultimul rînd 
felul cum înțeleg unii să exploateze 
avantajele timpului prielnic. Iată,

adăugăm 
fond po-

mai sînt 
suprafețe

în 
a 

Și 
în

de pildă, starea în care se află lu
crările de recoltare a cartofilor 
cooperativele agricole din Ineu și 
Dănești, aflate Ia o distanță una 
alta de numai 2—3 kilometri. 
Ineu au mai rămas de recoltat doar 
15 ha. în ziua vizitei noastre am gă
sit lucrînd la asigurarea recoltei de 
cartofi întreaga suflare a satului.

Dintr-o discuție purtată cu Ște
fan Pali, primarul comunei Cîrța, 
am aflat că sînt asigurate toate pre
misele ca în cursul acestei săptămini 
recoltarea cartofilor să fie finalizată 
nu numai la Ineu, ci și în celelalte 
două cooperative — Tomești și Cîrța 
— aparținînd comunei respective. 
Cît privește transportul cartofilor de 
pe cîmp, spunem doar atît că in 
toate cele trei unități se acționează 
cu hotărîre pentru ca în cursul ace
leiași zile cartofii recoltați să ajungă 
la centrul de recepție.

„Este adevărat că, față de ve
cinii noștri, recoltarea cartofilor

în

de 
La

a întîrzlat 
Pongracz, 
nești". Se 
din Dănești au fost obligați să în
ceapă mai tîrziu recoltarea din cauza 
nematurizării cartofilor, a ploilor 
frecvente ș.a. Realitatea se poate de
duce chiar din cuvintele primarului 
atunci cînd afirma că la nevoie con
siliul popular este în măsură să mo
bilizeze la recoltarea cartofilor 600 
persoane, adică cu 200 mai mult decît- 
am găsit lucrînd în ziua vizitei noas
tre. Dar cînd ar trebui făcută această 
mobilizare generală dacă nu în aceste 
zile, cînd, practic, trebuie făcut totul 
pentru punerea la adăpost a întregii 
recolte de cartofi ? Aici există unele 
greutăți și cu transportul cartofilor. 
Pe tarlalele acestei cooperative am 
găsit peste 500 tone de cartofi.

Am urmărit în cursul raidului nos
tru și felul cum se desfășoară livra
rea cartofilor către beneficiari de pe 
rampele bazelor de recepție. Trebuie 
să spunem că aceasta se desfășoară

— recunoaște Ladislau 
primarul comunei Dă- 
invocă motivul că cei

în acest an în condițiile unei bune or
ganizări și Unei operativități spori
te. Există suficiente vagoane, sufi
ciente mijloace de încărcat. La cen
trul de preluare din Ciceu, de pildă, 
după cum rezultă din registrele de 
intrare și ieșire, în cursul zilei de 8 
octombrie s-au recepționat 1 315 tone 
de cartofi și tot în aceeași zi au și 
fost expediate către beneficiari 1291 
tone. La fel stau lucrurile și la 
celelalte centre din Cîrța, Sîncră- 
ieni, Sînsimion, Lăzarea ș.a. Singu
rul inconvenient îl constituie nesor- 
tarea în mod corespunzător a carto
filor în unele unități agricole.

Iată de ce, analizînd situația des
fășurării lucrărilor de recoltare a car
tofilor, comitetul județean de partid 
a inițiat o serie de măsuri care să 
conducă la terminarea cit mai grab
nică a acestor importante lucrări în 
toate unitățile agricole, cooperatiste.

I. D. KISS
corespondentul „Scînteii"

buna aprovizionare"

încă 
darea

STRUGURII: Din podgorii—direct spre centrele de vinificație
din primăvară, la Intreprin- 

viei și vinului din Buzău au 
fost stabilite o seamă de măsuri con
crete pentru modernizarea tehnică a 
unităților de vinificație, cunoscută 
fiind situația anilor trecuți, 
existau multe neajunsuri la prelua
rea operativă 
guri, din pricina unor gîtuiri în flu
xul tehnic. Ca urmare, campania din 
această toamnă beneficiază de con
diții superioare în ceea ce privește 
descărcatul din mijloacele de trans
port, precum și capacitatea de prelu
crare a strugurilor. Vizitînd, în aces
te zile, cîteva unități de vinificație 
din zona Dealului Mare am putut 
constata faptic realizarea măsurilor

cînd

a recoltei de stru-

tehnico-economice stabilite. „Grafice
le de preluare a strugurilor, întocmite 
înaintea declanșării culesului — spu
nea ing. Constantin Nicolau, director 
adjunct al întreprinderii viei și vinu
lui — vizau eșalonarea lucrărilor, 
astfel încît întreaga recoltă să fie 
preluată ritmic, iar rodul viilor să 
poată cîștiga, calitativ pe întreaga du
rată a recoltării. Prevederile inițiale 
au trebuit să fie însă modificate în 
ultimul timp datorită pericolului mu
cegaiului". în acest sens, graficele de 
preluare la unități au fost refăcute 
de comun acord cu conducerile coo
perativelor agricole, mărindu-se can
titățile zilnice cu peste 30 la sută.

Distribuindu-și judicios forțele, res-

pectîndu-se graficele de transport, o 
seamă de cooperative agricole, prin
tre care cele din Padina, Pogoanele, 
Smeeni, Năeni, au reușit să recolteze 
și să transporte la unitățile viei și 
vinului cantități mai mari chiar de
cît cele prevăzute în graficele reac
tualizate. Alte cooperative, cum sînt 
cele din ' .
Șarînga, Zărnești, Sudiți, Poșta Cîl- 
nău, nu — —,*!’1—" ------------ —
forța de
scăzute față de graficele de predare 
a strugurilor. Așa, spre exemplu, uni
tățile cooperatiste repartizate pentru 
transportul recoltei la secția Zărnești, 
din cele 8 800 tone de struguri con
tractate pentru predare, au transpor-

Fințești, Merei, Pietroasele,

au mobilizat corespunzător 
muncă, înregistrînd valori

tat pînă marți doar 22,6 la sută din 
cantitate. De asemenea, la secția Pie
troasa s-a livrat doar 42,6 la sută din 
cantitatea planificată de struguri de 
către cooperative. Analizînd marți 
stadiul lucrărilor de recoltare, biroul 
comitetului județean de partid a relie
fat faptul că s-a acționat nesatisfă
cător de către conducerile unor coo
perative agricole și comitete comu
nale de partid la mobilizarea țărani
lor cooperatori pentru strîngerea pro
ducției de struguri. In acest context 
au fost stabilite o serie de măsuri 
pentru impulsionarea ritmului de lu
cru, de asigurare a necesarului de 
mijloace de transport, astfel ca în 
cel mai scurt timp culesul viilor să

se încheie în întregul județ. încă de 
miercuri, în podgoriile buzoiene mă
surile stabilite au fost traduse în via
ță, efectul lor regăsindu-se în creș
terea considerabilă a preluărilor la 
fiecare unitate de vinificație. Așa, 
spre exemplu, C.A.P. Fințești a pre
dat miercuri 65 tone de struguri, în 
timp ce în prima zi a săptăminii can
titatea predată a fost de 19 tone. La 
fel, cooperativa agricolă Merei, care 
transportase luni doar 31 tone, 
miercuri înregistra 90 tone. Acest 
ritm poate și trebuie să fie Intensi
ficat.

asemenea, depozitele orașului a- 
dăpostesc de pe acum o bună 
parte din cantitățile (și aces
tea mult sporite) de fructe care ur
mează să fie puse în vînzare în 
timpul iernii. Trebuie subliniat fap
tul că programul de aprovizionare 
prevede sporuri 
stocurile create 
la absolut toate 
gume și fructe, 
decurg operațiile 
gătire pentru păstrarea mărfurilor, 
rezultă că vom dispune de cantități 
îndestulătoare de varză, 
hrean, praz, sfeclă roșie 
tele. Datorită condițiilor 
magazinele bucureștene vor 
pînă aproape de

însemnate față de 
cu un an în urmă, 
sortimentele de le- 
Din modul în care 
de preluare și pre-

Mihai BAZU
corespondentul „Scînteli'

FURAJELE: Accelerînd înșilozarea, se conservă valoarea nutritivă

Mii și mii 
de bucureșteni 

participă 
la înșilozarea 

roadelor toamnei

autocamioane a-

usturoi, 
și al- 
Create, 
primi 

primăvară cîteva 
mii de tone de 
varză crudă și 
struguri în stare 
proaspătă. Celor 
arătate pînă a- 
cum li se adaugă 
o gamă mai lar
gă de conserve și 
produse semiin- 
dustrializate (var
ză murată, cas- > 
traveți și gogonp- !: 
le, frunză de viță 
la sare, cartofi 
fulgi, ceapă des- 
verde măcinată,

In 
din 
cele 
peratiste Răcăciuni, 
ș.a., se lucrează din plin la strînge
rea și depozitarea furajelor. La coo
perativa agricolă Păncești, de pildă, 
au fost însilozate pînă acum peste 
600 tone de colete și frunze de sfe
clă de zahăr. La Prăjești — unitate 
care anul trecut nu a reușit să-și 
asigure întregul necesar de furaje — 
au fost însilozate peste 800 tone de 
porumb, din planul de 900 tone. Și, 
după felul cum se muncește în con
tinuare, prevederile din balanța 
furajeră vor fi substanțial depășite. 
In mod special 
riența asociației 
pentru creșterea vacilor Mărgineni. 
Aici, trei din cele 5 cooperative a- 
gricole asociate au repartizat 500 ha

UOZKI

numeroase cooperative agricole 
județul Bacău, printre care 
din cadrul consiliilor intercoo- 

Traian, Sascut

se remarcă expe- 
int ercooperatiste

de teren, din care 349 ha irigate, și 
s-a constituit o fermă specializată 
pentru producerea furajelor. Acum, 
în depozitul de furaje există 350 
tone de orz fulguit, 800 tone semifîn, 
2 200 tone semisiloz de lucernă ș.a.

Dar, deși timpul este înaintat, în 
unele unități sînt prea multe furaje 
pe cîmp și prea puține în „cămara" 
zootehniei. Cooperativele agricole Tă- 
tărăști, Berești-Tazlău, Negri, Gîr- 
leni au cultivate sute de hectare de 
porumb pentru siloz, dar nu au în
ceput încă recoltatul. La S.M.A. Odo- 
bești și Moinești mijloacele meca
nice de recoltare nu au fost gru
pate — așa cum s-a indicat — și se 
lucrează intr-un ritm scăzut. „Anul 
trecut, tot datorită unor deficiențe în 
organizarea muncii, 15 cooperative 
agricole nu au reușit să-și asigure 
furajele necesare pentru perioada de

stabulație a animalelor, ne-a spus 
tov. Chirea Gheonea, director adjunct 
la direcția agricolă. Din această cau
ză, unitățile respective au fost ne
voite să împrumute furaje de la 
vecini. Evident, în plină iarnă, oricine 
renunță greu la furajele din depozit". 
Fără să învețe nimic din greutățile 
întîmpinate anul trecut, conducerile 
cooperativelor agricole din Horgești, 
Livezi, Răcătău ș.a. nu au luat mă
suri pentru înșilozarea coletelor și 
frunzelor de sfeclă 
pînă acum au fost 
fețe importante din

Analizînd balanța 
perativei agricole Șiretul rezultă că 
necesarul de fînuri pentru perioada 
de stabulație a animalelor a fost asi
gurat în proporție 
sută. Normal 
acopere acest

de zahăr, deși 
recoltate supra- 
această cultură, 
furajeră a coo-

ar fi 
deficit

de numai 65 la 
ca acum să se 
prin înșilozarea

tuturor furajelor existente pe cîmp. 
Trecind însă pe lîngă una din parce
lele unității observăm sute de .gră
mezi de frunze și colete de sfeclă 
de zahăr. Unele din ele — cele strîn- 
se de mai mult timp — erau deja 
uscate. „E adevărat, avem pe cîmp 
circa 300 tone colete și frunze de 

■■ sfeclă de zahăr, ne spune tov. Vasile 
Manea, președintele unității. Aceasta 
deoarece nu avem suficiente mijloace 
de transport". Totuși, aflăm că ferma 
zootehnică dispune de un tractor cu 
remorcă și 4 căruțe. Ce fac aceste 
mijloace de transport 1 „Cară frunze 
de sfeclă pentru consumul curent al 
animalelor" — ne spune tov. Vasile 
Mardare, economistul fermei. Trecem 
prin citeva grajduri și vedem că, de 
fapt, frunzele de sfeclă lipsesc și 
din ieslele animalelor. Toată dimi
neața tractorul cu remorcă nu făcuse

la o distanțădecît urt singur drum, 
de cîțiva kilometri.

O situație specială 
cooperativa agricolă 
Secția de mecanizare 
unitatea are în dotare 
adunat furaje cu o capacitate de 120 
1---- — — — -s-’x ------- au

s-a creat la 
din Săucești. 
care servește 

o combină de

tone pe zi. Dar pînă acum 
fost strînse numai 5 remoțci cu po- 
rumb-siloz. De ce ? „Combina are 
un ax strîmb la cutia de viteze, ne 
spune tov. Gheorghe Călugă.ru, me
canicul secției de mecanizare. L-am 
repara noi, dar mașina este în garan
ție și nu avem voie s-o demontăm. 
Am anunțat de peste o săptămînă 
întreprinderea mecanică de utilaje 
Medgidia și pînă acum nu am pri
mit nici un răspuns". Pe cînd inter
venția întreprinderii din Medgidia ?

Ion TEODOR

Cine vizitează în aceste zile pie
țele Capitalei constată că există can
tități îndestulătoare de legume și 
zarzavaturi. Dar de roadele toamnei 
gospodinele trebuie să se bucure nu 
numai acum, ci și la iarnă, cînd 
piața va trebui să fie la fel de bine 
aprovizionată.

— In acest scop — ne spune tova
rășul Stelian Voiculescu, director 
general adjunct al Direcției generale 
comerciale a municipiului București
— am luat din timp măsuri concrete 
pentru gospodărirea și valorificarea 
judicioasă a întregului fond de 
marfă. Acum ne străduim să folosim 
din plin timpul favorabil pe care îl 
avem la dispoziție. De aceea, ram
pele, depozitele, piețele — practic, 
întreaga noastră 
rețea comercială
— cunosc în a- 
ceste zile o ne
slăbită activita
te, depunîndu-se 
eforturi susținu
te în vederea 
desfacerii curen
te, și mai ales a 
creării stocurilor 
necesare pentru 
aprovizionarea de 
iarnă.

Intr-adevăr, co
loane întregi de
leargă fără răgaz de la produ
cători spre depozite,, zi și noap
te ; zeci și zeci de vagoane trag 
la rampele de descărcare ; pe plat
formele din zonele Progresul, Chi- 
tila, Eliade, Intre Vii și din alte sec
toare ale Capitalei, în incintele silo
zurilor și depozitelor, mii și mii de 
bucureșteni participă în aceste zile 
la operațiile de descărcare, sortare și 
însilozare a produselor, ajută la re- 
parareș și încărcarea ambalajelor. 
Toată această desfășurare de forțe 
și mijloace materiale este permanent 
dirijată de comandamentul special 
constituit la nivelul comitetului mu
nicipal de partid, astfel încît progra
mul activităților legate de aprovizio
narea orașului pentru sezonul rece 
să fie îndeplinit în condiții optime.

— Ce s-a realizat pînă acum în 
acest sens ?

— Pînă în prezent, în silozuri și 
în depozite a intrat circa 80 la sută 
din cantitatea de cartpfi prevăzută 
pentru perioada de iarnă, cantitate 
care este cu aproape 34 la sută mai 
mare decît cea pe care au avut-o 
bucureștenii la dispoziție în iarna' 
trecută.’ A fost constituit integral 
stocul de ceapă, care este mai mare 
cu circa 6 500 tone față de cel din 
toamna precedentă. S-au însilozat, 
de asemenea, cantități însemnate de 
rădăcinoase — morcov, păstîrnac, 
pătrunjel, țelină — care, conform 
programului, vor depăși cu peste 
2 700 tone stocul , de acum un an. De

hidratată, fasole 
care se prepară foarte repede), pre
cum și legume proaspete care vor fi 
livrate de sere.

— Dincolo de aspectul cantitativ, 
aprovizionarea de iarnă, cum este 
lesne de înțeles, nu poate face ab
stracție însă de factorii de calitate. 
Ce garanții există că produsele care 
iau acum calea depozitelor vor fi 
păstrate în așa fel încît pierderile 
să fie cît mai mici și ce probleme 
se cer rezolvate, în continuare, pen
tru realizarea acestui scop ?

— Mai întîi aș menționa selecțio
narea exigentă a mărfurilor îndrep
tate spre depozite și silozuri. Apoi, 
operativitatea transporturilor. Spre 
deosebire de anii trecuți, acum, cea 
mai mare parte a produselor este 
dirijată spre locurile de păstrare în 
conteinere și ambalaje speciale, iar 
operațiile de transbordare sînt redu
se la minimum. O problemă care ne 
preocupă îndeaproape este folosirea 
eficientă a spațiilor din depozite. De 
aceea, o serie de produse au fost și 
vor fi dirijate direct spre rafturile 
magazinelor și spre depozitele unită
ților de desfacere. Tot acum este 
perioada cînd marii consumatori — 
cantinele-restaurant 
deri 
țele, 
să-și

i

din întreprin- 
și instituții, creșele și grădini- 
internatele școlare — trebuie 
facă și ei stocurile proprii.

D. T1RCOB
corespondentul „Scînteli"
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Obiectivul aparatului fotografic a surprins aspecte caracteristice de muncâ din aceste zile pe ogoare: recoltatul porumbului cu combina pe terenurile stațiunii experimentale Teleorman (foto nr. 1), culesul manual al porumbului la cooperativa agricolâ Ghimpați, 
județul Ilfov (foto nr. 2), precum și recoltatul legumelor din grâdina cooperativei agricole Drăgănești Vlașca, județul Teleorman (foto nr. 3) Foto: S. Cristian
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L/ i La întreprinderea

...în loc de zidurile adăposturilor 
cresc dosarele adreselor

Ca urmare a dezvoltării bazei ma
teriale, precum și prin modernizarea 
și folosirea chibzuită a construcțiilor 
existente, în ultimii 2—3 ani, pon
derea zootehniei a crescut simțitor 
în unitățile agricole din județul 
Vrancea. Cum se acționează acum 
pentru darea în folosință a noilor 
construcții destinate creșterii anima
lelor ? Iată concluziile uni raid în
treprins pe cîteva șantiere.

La Adjud, la ferma de îngrășare a 
mieilor din cadrul asociației inter- 
cooperatiste — proiectată pentru 
15 000 de capete — constructorul și-a 
Încheiat misiunea încă de la jumă
tatea acestui an, obiectivul fiind dat 
în folosință cu un semestru înainte 
de termenul prevăzut. De remarcat 
eă unele lucrări din planul de siste
matizare pe verticală au fost efec
tuate, așa după cum am fost infor
mați la Comitetul orășenesc de partid 
Adjud, cu sprijinul voluntar al cetă
țenilor din localitate. Punerea în 
funcțiune în devans a acestei ferme 
a condus, în mod firesc, la obținerea 
unor venituri suplimentare de către 
cele 5 unități cooperatiste asociate : 
Adjud, Păunești, Pufești, Homocea 
și Ruginești.

Această inițiativă a stat la baza 
unei măsuri luate de secretariatul 
comitetului județean de partid în 
vederea antrenării la construirea 
noilor obiective și a unităților bene
ficiare. In ziua raidului nostru, la 
construirea fermei de vaci pen
tru lapte de la Mărășești, alături 
de constructorii de la I.J.C.M. Vran
cea lucrau și echipe alcătuite din 

țărani cooperatori din unitățile 
asociate : Țifești, Ciușlea, Făurei și 
Mărășești. Termenul de dare în fo
losință a acestei ferme este luna 
septembrie a anului viitor. Lucrările 
sînt însă în avans față de grafice. 
„S-au creat toate condițiile ca pînă 
la sfîrșitul acestui an să predăm be
neficiarului trei grajduri, filtrul sa
nitar și utilitățile necesare populării 
primei capacități din cadrul fermei, 
ne-a spus șeful lotului de construc
tori, maistrul Balaș Ștefan. Am tre
cut la turnarea in serie — pe șan
tier — a grinzilor pentru acoperiș și 
imediat vom începe montarea lor. 
Sperăm că întreprinderea de mate
riale de construcții Odobești va fi 
receptivă la angajamentul nostru si 
ne va ajuta prin urgentarea trimi
terii pe șantier a panelor pentru 
acoperiș. In felul acesta, dorința 
beneficiarului de a popula ferma 
încă din acest an cu 300 de vaci va 
fi îndeplinită".

Inițiativa amintită se aplică și pe 
șantierul fermei de vaci pentru lapte 
de la Adjud. Aici, fiecare unitate 
asociată, pe baza unui grafic întoc
mit în colaborare cu constructorul, 
are repartizat un anumit obiectiv și 
execută lucrări sub îndrumarea ca
drelor de specialitate. La această 
fermă se acționează în vederea recu
perării restanțelor înregistrate pînă 
acum, urmind ca apoi să se continue 
eforturile pentru devansarea terme
nelor de dare în folosință a unor 
capacități.

La una din ședințele recente ale 
comandamentului județean de coor
donare a activității de investiții se 

atrăgea atenția asupra faptului că 
la complexul de creștere a porcilor 
Mărtinești, al asociației economice 
intercooperatiste Tătăranu, lucră
rile de extindere a halei de fătare. 
cu termen de dare în folosință la 30 
decembrie ă.c., sînt mult rămase în 
urmă. Aici, constructorul — șantierul 
2 din cadrul I.J.C.M. Vrancea — a 
rămas tot pe vechile poziții. Revi
rimentul dorit se lasă încă așteptat. 
O intervenție mai energică din 
partea factorilor de răspundere se 
impune, ținînd cont și de faptul că 
prin această extindere se urmărește 
livrarea către populație a unui 
număr sporit de purcei pentru a fi 
crescuți și contractați. Tot la com
plexul de la Mărtinești, dat în ex
ploatare cu mai bine de patru ani in 
urmă, nici acum nu este rezolvată 
problema funcționării stației de epu
rare a dejecțiilor. De fapt, această 
stație, construită potrivit unui proiect 
adaptat de Institutul de proiectări 
Bacău, după un model elaborat de 
Institutul de studii și proiectări în 
construcții zootehnice București, nici 
nu a fost pusă în funcțiune. Ceea ce 
„funcționează" cu regularitate sînt 
adresele între beneficiar și proiec
tant.

Deci mai sînt unele șantiere unde 
graficele de lucru nu sînt respectate. 
Apropierea iernii este un argument 
în plus pentru generalizarea expe
rienței pozitive și respectarea ter
menelor de dare în folosință a noilor 
obiective de investiții.

Dan DRAGULESCU
corespondentul „Scînteii"

LA „UNIO SATU-MARE

Termenele impun 
intensificarea ritmului de lucru 

„BUTURUGA MICĂ" A LUCRĂRILOR ANEXE
In ziarul nostru din 31 iulie a.c., 

în articolul „Constructor-beneficiar- 
proieciant — o răspundere unică : 
respectarea termenelor" era analizat 
stadiul realizărilor fizice lâ o impor
tantă capacitate de producție ce. se 
construiește la Satu-Mare, in cadrul 
noii etape de dezvoltare a' între
prinderii „Unio". După ,deuă luni și 
jumătate am revenit pe același șan
tier spre a vedea în ce măsură au 
fost înlăturate neajunsurile semnala
te, ce s-a întreprins de către fac
torii cu răspunderi în realizarea in
vestiției pentru recuperarea rămîne- 
rilor în urmă și asigurarea predării 
noii capacități la termenul planificat 
— în prima parte a anului viitor.

Concluzia pe care am desprins-o 
în urma investigațiilor și a dis
cuțiilor purtate cu beneficiarul și 
constructorul este că ritmul de lucru 
pe șantier s-a îmbunătățit, depășin- 
du-se stadiul „cotei zero". Am putut 
remarca, intre altele, că în urma 
măsurilor luate de conducerea T.C.I. 
Cluj-Napoca (constructorul investi
ției), cu sprijinul nemijlocit al Co
mitetului județean Satu-Mare al 
P.C.R., pe șantier muncesc în pre
zent peste 170 de lucrători (in loc 
de 50, cîți erau în urmă cu peste două 
luni), în meseriile de dulgheri, săpă- 
tori-betoniști, fierari-betoniști și, de
sigur, mecanicii de pe utilajele grele. 
In același timp însă, nu poate fi 
trecut cu vederea faptul că în con
tinuare persistă o parte din deficien
țele organizatorice și de aprovizio
nare tehnico-materială, cărora li 
s-au mai adăugat și elemente noi, 
care — dacă nu vor fi soluționate 

u

de urgență — riscă să ridice pie
dici serioase în calea predării la ter
men a obiectivului.

înainte de toate, atît beneficiarul 
cît și constructorul au reclamat mult 
timp lipsa unor proiecte de rețele 
electrice și hidrotehnice fără de care 
o serie de lucrări nu au putut fi 
începute, deși sînt pe lista de „ur-

„Scînteia“ 
pe urmele 
„Scînteii4*

gențe" de mai bine de 3 luni. Așa 
este, bunăoară, cazul drumului uzi
nal, nici pînă în prezent construit, 
(deși are proiect), deoarece proiec
tul rețelei de canalizare, care trebuia 
terminată mai înainte, a sosit cu în- 
tîrziere. Ca urmare, la un moment 
dat exista riscul ca forța de muncă 
asigurată pe șantier să nu poată fi 
utilizată din. lipsă de front de lucru, 
sau să se treacă la construirea dru
mului, după care să se efectueze 
„spargeri" pentru introducerea cana
lizării.

Beneficiarul investiției manifestă 
o anumită îngrijorare și în legătură 
cu ritmul celorlalte lucrări de pe 
șantier. Ing. Alexandru Pitner, șeful 
biroului investiții de la „Unio", ne-a 
spus că ritmul destul de lent în 
care s-au executat lucrările de fun

dații și celelalte lucrări pregătitoare 
pentru ridicarea halei și acoperirea 
ei va antrena greutăți și mai mari 
din momentul cînd vor începe zilele 
ploioase. Șeful lotului lucrării de in
vestiții, ing. Vasile Csiki, este însă 
în această privință mai optimist. 
„S-au turnat paharele în care vom 
monta stîlpii de susținere a halei de 
montaj și urmează turnarea pahare
lor de la depozitul de laminate. Se 
lucrează la betonări și în schim
bul de noapte, s-a trecut la turna
rea ștîlpilor și la montarea lor. Con
fecțiile metalice, pe care le execută 
însuși beneficiarul, au început să fie 
instalate imediat după ce s-au ridi
cat primii stîlpi".

Desigur, nu dorim să punem la 
îndoială temeiurile optimismului ma
nifestat de constructori. In schimb, 
considerăm că deficiențele organiza
torice care mai persistă pe șantier 
nu sînt de natură să creeze condiții 
peptru intensificarea ritmului de lu
cru. Astfel, constructorul a scăpat 
din vedere să amenajeze la vreme 
drumul de acces pentru mașinile 
care alimentează platforma de fabri
care a ștîlpilor. In lipsa acestuia, 
ploile căzute recent au desfundat 
drumul de pămint, impiedicind in
trarea mașinilor cu beton în șantier. 
In ziua cîrid am fost pe șantier mai 
apăruse un factor „neprevăzut" — 
defectarea stației de betoane, care a 
determinat neexecutarea în două 
schimburi a unui volum de lucru cu 
valoare importantă.

Octav GRUMEZA
corespondentul „Scînteii" 

de geamuri din Tîrnâveni

Organizare exemplară 
-rezultate remarcabile

Colectivul de muncitori și 
specialiști ai întreprinderii de 
geamuri din Tirnăveni, de la a 
cărei punere în funcțiune se îm
plinesc anul acesta 50 de ani, a 
înscris in palmaresul său 
succese deosebite în îndeplinirea 
sarcinilor cantitative și calitati
ve ale planului de producție. 
Angajamentul anual — produse 
peste plan în valoare de 1,5 mi
lioane lei — asumat în între
cerea socialistă a fost dublat 
prin voința întregului colectiv. 
Și acest nivel a fost depășit. 
In primele.8 luni din acest an 
s-a realizat peste' plan o pro
ducție în valoare de 4.1 milioa
ne lei. în aceeași perioadă, la 
sortimentele realizate aici s-au 
produs in plus 3 886 000 m p de 
geamuri trase, 141 000 m p de 
geamuri laminate, 111 000 bucăți 
sticlărie, respectiv piese presa
te. Productivitatea muncii pe 
fiecare lucrător a crescut în a- 
ceastă perioadă cu 2 792 lei.

Cu toate că sporurile de pro
ducție sint deosebit de mari, 
nu s-a făcut nici o concesie la 
capitolul calitate. De altfel, in
dicatorul calitatea producției 
arată un spor de 2,9 la sută, 
față de' plan. Devansarea sarci
nilor contractuale din trimestrul 
IV către beneficiarii externi a 
dus la obținerea unui plus de 
1.4 milioane lei valută. Ampli
ficarea rezultatelor obținute pină 
acum în întrecerea socialistă 
constituie o preocupare de zi cu 
zi a colectivului întreprinderii 
de geamuri din Tirnăveni. In 
acest scop au fost luate măsuri 
de îmbunătățire a indicilor de 
utilizare a timpului de muncă 
și a capacităților de producție, 
pentru întărirea disciplinei, res
pectarea cu strictețe a tehnolo
giilor de fabricație’ și a parame
trilor stabiliți. (Cornel Pogă- 
ceanu).
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ACTUALITATEA- 
sursă inepuizabilă de inspirație 

a cinematografiei noastre
Pentru cinematografia 

românească, incâ in curs 
de definire ca școală na
țională de film, este de 
cea mai mare însemnătate 
aprecierea exactă a mo
mentului pe care ea il 
parcurge, pentru că aceas
ta are implicații directe în 
stabilirea priorităților și a 
metodologiei, in angajarea 
sa mai eficace în opera 
educativă și formativă a 
culturii noastre socialiste, 
în acest sens. Programul 
de măsuri recent dat pu
blicității precizează că 
oamenilor cinematografiei 
le revine sarcina de a „ac
ționa in direcția promovă
rii creației cinematografice 
naționale și a formării 
unei școli românești de 
cinematografie". Se afir
mă. in acest mod, legitimi
tatea unei noțiuni estetice 
și de politică culturală, 
care devine implicit un 
instrument de .luptă împo
triva empirismului și sufi
cienței. împotriva unor 
confuzii teoretice, din pă
cate încă persistente pe 
alocuri. A fost de altfel 
semnalată adesea tendin
ța nejustificată a unora 
de a socoti conceptul de 
școală națională de artă 
ca fiind perimat. pentru 
motivul că el nu ar mai 
circula frecvent în publi
cistica de specialitate a 
cinematografiilor de mult 
afirmate ca atare. Fără a 
putea fi redusă, ca în alte 
interpretări simplificatoa
re. nici la noțiunea ele
mentară de școlarizare sau 
profesionalizare, școala na
țională de film înseamnă, 
pentru cinematografia ro
mânească, ceea ce Progra
mul de măsuri numește 
explicit „realizarea la un 
înalt nivel ideologic și ar
tistic a filmelor inspirate 
din viața contemporană a 
României socialiste și a 
celor din cadrul epopeii 
naționale". Cu alte cuvinte, 
ea înseamnă realizarea 
unor opere la înălțimea 
marilor valori ale culturii 
naționale, competitive cu 
creațiile de vîrf ale cine
matografiilor contempora
ne, înseamnă racordarea 
ideatică și expresivă la 
virtuțile de performantă 
pe care le implică, in li
teratură. categoria clasici
tății. echivalarea acelor 
suite de capodopere de 
larg ecou public care au 
impus la vremea lor, pe

t V
PROGRAMUL I

10,00 Teleșcoală.
11,00 Film artistic : ,,Așteptarea". O

producție a studioului cinemato
grafic ,.București".

12,10 Interpret! ai cîntecului popular.
12.30 întrebări și răspunsuri.
13.00 Toamna optimistă — program de 

muzică ușoară.
13.20 Telex.
16 00 Teleșcoală.
16.30 Curs de limbă rusă.
17,00 Emisiune în limba germană.
18,45 Tragerea Loto.
18,55 Din viața plantelor și animalelor.
19.20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal.

Expoziții ale pictorilor
amatori
Integrat de mult is

toriilor artelor plasti
ce, fenomenul artei 
naive, de mare diver
sitate și complexitate, 
include manifestările 
artistice ale unor oa
meni (de cele mai di
ferite.. profesiuni) care 
se simt chemați să se 
exprime cu ajutorul 
culorilor și formelor. 
Două expoziții cu lu
crările acestor „pictori 
de duminică" (cum au 
fost supranumiți), des
chise în holul Teatru
lui de comedie și în 
spațioasele săli de aș
teptare ale policlinicii 
din Drumul Taberei 
demonstrează, o dată 
mai mult, actualitatea, 
farmecul deosebit al 
acestei arte.

Expoziția din holul 
Teatrului de comedie 
este, din acest punct 
de vedere, o expozi- 
ție-argument. Un ar
gument in favoarea 
calității, a sensibilită
ții, a talentului. Expo
ziția pune în evidență 
modul particular al 
artistului naiv de a 
concepe și încadra o- 
biectul de artă în pro- 
pria-i existență coti
diană, tendința „de a 
zugrăvi", de „a po
vesti" tot ceea ce i-a 
impresionat retina. De 
aici și înclinația pre
dilectă fie spre com
poziții cu multe per
sonaje în care fan
tezia narațiunii joacă 
rolul prim, fie spre o 
tematică plină de li
rism, de delicatețe, 
precum peisajul și flo
rile. Marea majoritate 
a celor care-și pre
zintă lucrările în holul 
Teatrului de comedie 
sint cunoscuți de mul
tă vreme din nume

roasele manifestări ale 
artei amatoare care au 
avut loc pînă acum 
în București și în țară. 
Iar lucrările lor, se
lecționate pentru a- 
ceastă expoziție, fac 
parte din cîteva colec
ții particulare. Urmă
rești astfel cu îneînta- 
re, de pildă, „Iarna" 
muncitorului Ion Ni- 
codim-Niță, peisajul 
din pădure al dulghe
rului Gh. Negru, ima
ginea din parcul Emi
nescu realizată de e- 
lectricianul Gh. Stur- 
zu, peisajul tîmplaru-

lui C. Florea, „Iarna" 
sau „Garoafele" vopsi
torului auto C. Stani
că. Sint tot atitea lu
crări care se remarcă 
prin viziunea decora
tivă, printr-un cald și 
echilibrat lirism, in 
care se pot descifra 
sugestii ale artei popu
lare.

Pornind de la uni
versul de basm, mira
culos al obiceiurilor 
populare (cele două 
lucrări intitulate „Po
veste" ale muncitoru
lui Ion Mărie) sau de 
la fabuloasa imagine 
a lui Aii Baba. întru
chipată de zugravul C. 
Savu, de la imaginea 
treierișului de la Ghi- 
lad conturată de co
lectivistul Vasile Cris- 
tea sau de la întruchi
parea plină de fante
zie a luptei de la Ja-

plan național și interna
țional, pictura, sculptura, 
teatrul sau muzica româ
nească.

îmbunătățirea artizana
lă a producției de filme, 
cu lucrări meritorii, dar 
inegale, in care buhele in
tenții întreceau vizibil 
nivelul realizării, aparține 
unor faze depășite, prin 
însăși experiența prețioa
să acumulată in decursul 
a 30 de ani de producție 
sistematică, în câre n-au 
lipsit nici punctele de 'stră
lucire. A devenit de mult 
evident că numai un flux 
omogen de lucrări de cali
tate, numai grupări de fil
me unitare, atit prin idei-

tatea practică a caselor de 
filme și în publicistica 
cinematografică nu au au
tomat ciștig de cauză. 
Cele cîteva filme politice 
și de dezbatere etică pro
duse în ultimii ani, de la 
„Puterea și Adevărul" sau 
„Vifornița" la „Zile fier
binți" șl „Mere roșii", sa
lutate de critică și primite 
cu interes de public, au 
schițat pentru prima dată 
in istoria cinematografiei 
noastre șansa unei acu
mulări continue și progre
sive de experiență, intr-un 
perimetru bine determi
nat, convertibil intr-un cu
rent artistic cu larg ecou 
în conștiința cetățenească,

Educația 
și cultura 

într-o unitate

politică 
socialistă 
inseparabilă

le lor, cit și prin particu
larități inconfundabile de 
viziune și stil, pot să sus
țină inseși realizările noas
tre de excepție în drumul 
lor spre public, le pot im
pune, pe plan național și 
internațional, ca acte ma
jore de cultură.

De aceea, in perspectiva 
definirii unei școli națio
nale de film sint decisive 
o justă înțelegere a prio
rităților tematice pe care 
se pune accentul in Pro
gramul de măsuri. frec
ventarea asiduă și cerce
tarea repetată a mediilor 
sociale și tipologiilor uma
ne care ne caracterizează : 
„Filmele artistice de lung 
metraj și serialele de tele
viziune vor aborda cu 
precădere teme de actuali
tate, evidențiind rolul con
ducător al partidului in 
construirea socialismului, 
figura omului nou, a co
munistului, participarea 
maselor la înfăptuirea po
liticii partidului, la condu
cerea societății, procesul 
de educare a oamenilor 
muncii in spiritul eticii și 
echității socialiste". Iată o 
indicație care, în ordinea 
de idei a Programului, ca
pătă o greutate aparte. Ea 
constituie implicit o repli
că. o limpede afirmare a 
unui raport care în activi

viabil în timp. Pentru a 
fructifica pe deplin aceas
tă șansă — avînd în ve
dere funcția specifică, for
mativă, a tematicii de ac
tualitate în maturizarea 
acestei arte a prezentului 
— ar fi necesar, în sensul 
orientărilor din Program, ca 
la stabilirea planurilor te
matice ale caselor de fil
me să se înțeleagă prin 
„teme de actualitate" ceea 
ce ele înseamnă cu adevă
rat, așa cum rezultă, cu 
valoare de definiție, din 
pasajul mai sus citat, în 
acest sens, ar fi util ca 
planurile de activitate ale 
caselor de filme să nu se 
limiteze la formularea'vaga 
a zonelor tematice și a su
biectelor, ci să conțină 
precizări privind genurile 
și speciile abordate, în așa 
fel incit filmul politic și 
de dezbatere etică — în 
înțelesul propriu, efectiv, 
al acestor noțiuni — să fie 
preponderent in ansamblul 
producției. De altfel, ex
periența recentă a unor 
case de filme, care, au pro
movat in producție, sub 
eticheta actualității. sce
narii îndoielnice, revendi- 
cindu-se pe nedrept de la 
teza diversității tematice, 
ne îndeamnă cu atit mai 
mult la o serie de clari
ficări mult așteptate ale

20,00 Omul de lîngă tine. • Brigadă de 
muncă — brigadă de edycație so
cialistă. • Prezența absenților sau 
absența prezenților. • Cutezanță și 
dăruire. Din activitatea pilotilor 
fluviali de la Sulina.

20,30 Sub a soarelui cunună — melodii 
populare.

21,00 Mai aveți o întrebare ? Urbanizare, 
transport, trafic. Emisiune de An
drei Bacalu.

21,35 Seară de balet. Selecțiunl din ba
letul ,,Romeo și Julieta" de S. Pro
kofiev. Interpretează ansamblul de 
balet al Teatrului Mare Academic 
de Stat din Moscova. Regia și co
regrafia Leonid Lavrovski.

22,10 24 de ore.

PROGRAMUL II

17,00 Telex.
17,05 Baladă pentru acest pămînt. Gîn- 

durile Stolnicului.

riștea (șoferul Emil 
Pavelescu) și a revo
luției de la 1848 (con
tabilul Haralambie Si- 
mionescu), autorii au 
însumat acțiunea a 
numeroase personaje. 
Detalii pitorești, frag
mente fără o aparentă 
continuitate contribuie, 
în ansamblu, la con
turarea unei atmosfe
re generale specifice 
artei naive.

Unul din participan- 
ții la expoziția deschi
să in holul Teatrului 
de comedie, șoferul 
Emil Pavelescu, pre
zintă, concomitent, 
o amplă expoziție per
sonală in Incinta mo
dernei policlinici din 
Drumul Taberei. I- 
maginația vie, fan
tezia, verva și umo
rul cu care iși com
pune imaginile il re
comandă ca pe unul 
din cei mai originali 
pictori naivi. Scenele 
cu multe personaje pe 
care le creează con
semnează elementele 
de decor prin care să 
definească un cadru 
de desfășurare a ac
țiunii și să cristalize
ze o atmosferă afecti
vă. Nu este vorba doar 
de rezultatul pur al 
observației, ci de ex
primarea unor apre
cieri, de sublimarea 
unor trăsături carac
teristice predominante 
scenelor și personaje
lor pe care le repre
zintă. Răzbat din aces
te scene sensuri sim
bolice, intenții meta
forice. Și ne rămîne, 
ca factorul cel mai 
important, sinceritatea 
exprimării.

Marina PREUTU 

modului de concepere a 
planurilor tematice. de 
elaborare și definitivare a 
scenariilor.

Cinematografia noastră 
datSrează ciștigurile vizi
bile din ultimii ani fap
tului că, după intilni- 
rile tovarășului Nicolae 
Ceaușescu cu cineaștii, 
din 1971 Și 1974, s-a dat 
curs unei înțelegeri a- 
decvate privind rolul pe 
care-1 are în această 
artă creșterea volumului 
producției pentru însăși 
maturizarea ideologico-ar- 
tistică a creatorilor. în 
dialectica originală a artei 
noastre, acum este mo
mentul traducerii în prac
tică a unor opțiuni mai 
ferme în ceea ce privește 
tematica, prioritățile so
cial-educative. genurile și 
speciile preferate. pentru 
a crea o concentrare supe
rioară de talente si ener
gii. intr-un climat al con
tinuității și autodepășini, 
conferind producției noas
tre de filme un profil dis
tinct. o eficientă educativă 
sporită.

în această ordine de 
idei, scenaristica avînd .un 
rol ideologico-estetic pri
mordial în orientarea crea
ției cinematografice, cre
dem că în Programul de 
măsuri ar trebui inclusă o 
referire directă Ia scenarii, 
Ia modalitatea programării 
lor, la necesitatea introdu
cerii unor sisteme evolua
te de lucru, mereu reafir
mate in școlile de tradiție, 
pe baza specializării și a 
colaborării scenariștilor.

Accentuînd cu putere fi
nalitățile ideologice, poli
tico-educative ale onerelor 
de artă. Programul de mă
suri. ca toate documentele 
programatice ale. partidu
lui nostru, își dezvăluie 
funcționalitatea sa profund 
creatoare. încă o ■ dată, 
astfel. partidul, secreta
rul său general ne arată 
că producția artistică, de
parte de a fi scop în sine 
sau operație secundă, de 
ilustrare a unor adevăruri 
generale, este o parte e- 
sențială din opera con
structivă prin care poporul 
nostru își afirmă geniul 
și fiecare personalitate au
tentică — originalitatea sa 
inconfundabilă. pusă in 
slujba intereselor țării.

Valerian SAVA

17.25 Melodii populare cu Măriți Haiduc. 
17,35 Șah mat în... 15 minute.
17,50 Ferestre deschise spre lume. Pen

tru ca pămîntul să rămînă o gră
dină.

18.55 Pagini de umor : Ce vrăji a mai 
făcut nevasta mea.

19.20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal.
20,00 Teatru TV : „Ana“ — scenariu 

pentru televiziune de Valeriu Sîr- 
bu. Interpretează : Rodica Popescu, 
Adina Ponescu. Melania Cîrje, Gh. 
Oancea. Gelu Colceag, Gabi lencec, 
Cristina Radu, Corado Negreanu, 
Viorel Comănici. Regia : Nicolae 
Motric.

21.20 Telex.
21.25 Consultații în ajutorul lectorilor, 

propagandiștilor și cursanților din 
învățămîntul politico-ideologic.

21.55 Din filmoteca TV ; Yehudi Me
nuhin.

Casa de cultură din Pitești Foto : M. Cioc

Succese ale muzicienilor români 
peste hotare

La Concursul internațional de 
vioară „Niccolo Paganini" de la 
Geneva, premiul I a fost decernat 
Lenuței Ciulei, elevă la Liceul de 
muzică nr. 1 din București, iar pre
miul III lui Vladimir Nemțeanu, 
student la Conservatorul „Ciprian 
Porumbescu". De la Toulouse a sosit, 
de asemenea, o veste îmbucurătoare. 
La actuala ediție — a XX-a — a re
numitului Concurs internațional de 
canto, printre ai cărui laureați la 
celelalte ediții se numără și soliști 
de frunte ai scenelor noastre lirice, 
al doilea Mare premiu a fost atri
buit mezzosopranei Corina Circa, 
studentă la Conservatorul „Gheor- 
ghe Dima" din Cluj-Napoca.

Aceste noi succese sporesc palma
resul tinerilor noștri muzicieni. Fap
tul ilustrează bogăția de talente de 
care dispune țara noastră, talente 
cultivate și promovate cu grijă în 
spiritul marilor tradiții ale școlii in
terpretative românești, seriozitatea 
pregătirii acestora în instituțiile de 
specialitate, atenția cu care sint se
lecționate in vederea importantelor 
confruntări artistice. Tn acest sens, 
Consiliul Culturii și Educației So
cialiste ne-a informat și despre 
alte reușite, din ultimul timp, ale ti
nerilor noștri muzicieni. Menționăm, 
astfel, premiul I cu care . a fost 
distins, la Concursul internațional al 
tinerilor cîntăreți de operă de la So

MUNCA ȘCOLII—ȘCO ALĂ A MUNCII

0 lăudabilă 
inițiativă 

a studenților 
arhitecți

Este vorba de inițiativa unui grup 
de studenți și cadre didactice de la 
Institutul de arhitectură „Ion Mincu" 
de a proiecta și realiza un complex 
muzeistic la Ipotești, menit să cin
stească printr-o durabilă și Înălță
toare emoție memoria Luceafărului.

Sigur,. .orice amănunt referitor la 
cultivarea memoriei eminesciene 
captează interesul nostru general, 
în cazul de față nu putem decit să 
venerăm faptul că, tradueîndu-se 
în viață o importantă indicație a 
conducerii partidului nostru, a- 
ceea de a aniversa și come
mora intr-un cadru corespun
zător toate marile evenimente ale 
trecutului, s-a luat inițiativa re
constituirii casei familiei Emi- 
nescu. Că în spațiul de la intra
rea acestui complex, un grup statuar 
va eterniza intru admirație și 
nobilă prietenie pe Slavici, Creangă, 
Maiorescu, Caragiale, Veronica Mi
ele etc. Că odată cu acestea, „lacul 
codrilor albastru", potecile și drumu
rile la izvor, la stîna de peste dea
lul Haraminului sau la mormintele 
părinților și fraților lui Eminescu vor 
fi amenajate astfel Incit puterea lor 
de evocare să împrumute ceva din 
vraja cuvîntului eminescian. O ase
menea venerație nu e concurată decit 
de grija ca această grandioasă operă 
de restituție să-și afle întruchiparea 
pe măsura a ceea ce Eminescu a în
semnat, înseamnă, va însemna pen
tru spiritualitatea românească, pe 
măsura aspirațiilor celor mai înalte, 
mai nobile ale zilelor noastre.

Sigur, orice gest, oricît de modest, 
răsărit din devotamentul față de va
lorile culturii noastre, nu poate decit 
să stimuleze formarea conștiinței ti
nerei generații. Și în cazul de față 
nu putem depît să aplaudăm faptul 
că un grup de dascăli și învățăcei 
intr-ale arhitecturii și-a asumat 
obligația de a desfășura un intens 
efort de creație cu unică acoperire 
în... satisfacția împlinirii unei datorii.

Dar. în mod deosebit, altceva se 
impune cel mai mult atenției : fap
tul că o asemenea inițiativă iși da
torează apariția, ca și împlinirea, 
vocației integrării cu producția și 
cercetarea, spre care evoluează în
tregul nostru invățămint superior. 
„De fapt, această acțiune, născu
tă din colaborarea organică din
tre invățămint, cercetare și acti
vitatea practică, am evaluat-o drept 
probă elocventă nu numai pentru 
priceperea tehnică propritt-zisă, ci și 
pentru arta de a investiga profunda 
realitate a zilelor noastre spre a o 
converti în norme și puncte de re
ferință ale întregului nostru compor
tament — ne spunea cu îndreptățită 
mîndrie asistentul universitar Virgil 
Polizu. De aceea, odată cu elabo
rarea acestei lucrări, în chiar desfă
șurarea ei, am procedat la efectua
rea inyeșțigațiilor necesare sistema
tizării întregii comune Ipotești spre 
a fi transformată intr-un mare cen
tru cultural și turistic. Un asemenea 
procedeu ne-a mijlocit desfășurarea 
unor cercetări interdisciplinare, de 
pe urma cărora lecțiile de patrio
tism n-au fost ultimele dintre achi
zițiile dobîndite. Cred că pentru for
marea multilaterală a viitorului ar
hitect, tocmai asemenea acțiuni sint 
necesare cu precădere".

Este o concluzie logică, născută 
din chiar logica faptelor de viață, 
care pledează tot mai mult pentru 
ca procesul integrării, indiferent de 
specificul lui, să se desfășoare astfel 
incit să înregistreze dorita efica
citate economică și educativă.

Mihai IORDĂNESCU

fia,, tenorul Emil Gherman, solist la 
Opera de stat din Cluj-Napoca, și 
premiul III primit de mezzosoprana 
Corina Circa, la secția canto femei 
a concursului, premiul I nefiind a- 
cordat. Premiul I a fost decernat și 
lui Marin Boieru. iar premiul III lui 
Gheorghe Iancu — acestuia din 
urmă la secția juniori, ambii de la 
Opera Română din București, în ca
drul Concursului internațional de 
balet de la Varna.

La cea de-a 23-a ediție a Con
cursului internațional de canto de 
la Hertogenbosch, manifestare la ale 
cărei ediții precedente s-au afirmat 
numeroși alți interpreți români, 
mezzosoprana Mihaela Agachi, solis
tă a Operei de stat din Iași, a ob
ținut premiul II, premiul I neacor- 
dîndu-se. Tot premiul II a fost a- 
tribuit, în aceleași condiții, și violo
niștilor Alexandru Gavrilovici, de 
la Filarmonica „George Enescu", cu 
prilejul Concursului internațional de 
la Senigallia (Italia) și Magda Sirbu, 
studentă la Conservatorul „Ciprian 
Porumbescu", în cadrul Concursului 
de la Geneva. De asemenea, la Con
cursul internațional de harpă de la 
Ierusalim a fost distins cu premiul 
I Ion Roncea, de la Teatrul liric 
din Constanța, acesta numărîndu-se 
printre puținii laureați din rîndul 
interpreților bărbați la instrumentul 
respectiv.

Criza economia și viața cotidiană
a cetățeanului din Occident

„TIME“: „Zbuciumata toamnă 
a inflației și austerității"

Toamna aceasta, un val de privațiuni bîntuie in Europa occiden
tală, generat de menținerea inflației la cote din cele mai ridicate. 
Semnificative sint datele dezvăluite în acest sens de sâptăminalul 
„TIME".

Franței * Noul prim_rninistru 
Raymond Barre, arătind că „țara 
trăiește cu mult peste mijloacele ce 
le are", a prezentat un program de 
stăvilire a inflației — de la 11 la 
sută, cit e în prezent, la 6,5 la sută 
pînă la sfîrșitul lui 1977. Măsurile 
avansate, prevăzînd, în esență, în
ghețarea temporară a prețurilor tu
turor serviciilor și bunurilor, spori
rea impozitelor pe venit, creșterea 
prețului benzinei cu 15 la sută, limi
tarea majorării salariilor in sectorul 
public, au avut un etou nefavorabil. 
Pe acest fundal, francul ca și bursa 
schimburilor au înregistrat un brusc 
declin.

• CLUJ. Cea de-a patra edi
ție a „Săptăminii teatrale clu
jene", inclusă manifestărilor de
dicate Centenarului independen
ței naționale, programează în 
deschidere, la Teatrul național 
din Cluj-Napoca, premiera 
„Despot Vodă" de Vasile Alec- 
sandri. Același colectiv va pre
zenta premierele „Casa care a 
fugit pe ușă" de Petru Vintilă, 
„Lapte de pasăre" de D.R. Po
pescu și „Viața unei femei" de 
Aurel Baranga. Teatrul maghiar 
de stat din localitate va prezen
ta spectacolul „Handicap" de 
Ecaterina Oproiu. Vor participa 
și naționalele din București, 
Iași, Craiova și Timișoara, cu 
spectacole din repertoriul lor. In 
finalul „Săptăminii" va avea loc 
colocviul „Dimensiunile contem
porane ale spectacolului româ
nesc de teatru". • BRAlLA. So
cietatea muzicală „Lyra“ a 
început un nou an școlar cu 165 
elevi, pregătiți la clasele de 
pian, canto, vioară, violoncel, 
chitară, acordeon, flaut, oboi, 
fagot, trompetă, contrabas. La 
librăria „Mihai Eminescu" s-au 
desfășurat în această săptămînă 
Ziua Editurii „Albatros" și Ziua 
Editurii „Ion Creangă". Sub ge
nericul „Cincinalul revoluției 
tehnico-științifice" s-a deschis o 
expoziție de carte tehnico-știin- 
țifică. La cinematograful „Lyra", 
comitetul municipal al U.T.C. și 
întreprinderea cinematografică 
au organizat dezbaterea filmu
lui „Ultimele zile ale verii". La 
galeriile de artă ale Muzeului

Italia : Inflația oscilează în 
jur de 17 la sută. Primul ministru, 
Giulio Andreotti, s-a arătat favorabil 
unor noi măsuri de „strîngere a cu
relei". A fost pusă la punct o stra
tegie antiinflaționistă, care include 
blocarea pe doi ani a anumitor ca
tegorii de salarii, majorarea unor ta
rife, reduceri in consumul energetic 
particular și public ș.a.

Portugalia : In «eneral si- 
tuația economică din această țară a 
atins un nivel extrem de precar. In
flația galopează in jurul a 20 la sută, 
iar datoria externă a atins cifra de 
3,2 miliarde dolari.

Spania : Cetățeni demonstrind împotriva creșterii prețului piinli

„Sănătatea
*r ■■

Sub acest titlu, re
vista „L’EXPRESS" 
publică o serie de 
date statistice care e- 
vidențiază curba as
cendentă a „prețului 
sănătății" în țările ca
pitaliste. Astfel, din 
1966 și pînă in prezent, 
în Franța cheltuielile 
populației în domeniul 
medical au sporit de 
3 ori, de la 27 miliarde 
la aproape 80 de mi
liarde de franci fran
cezi. în 1966. fiecare 
francez consacra 550 
de franci cheltuielilor 
medicale ; in 1976, a- 
ceastă sumă depășește 
1 500 de franci. în Su
edia, cheltuielile popu
lației pentru sănătate 
sporesc cu 8 la sută pe 
an. In R.F. Germania, 
ele au crescut de 10 
ori între 1960 și 1973, 
iar în Statele Unite 
au sporit, în ultimul 
deceniu, cu 300 la su
tă. pentru a atinge ci
fra astronomică de 
120 miliarde de dolari.

Enumerînd cauzele 
multiple ale acestei 
„febre a costurilor" in 
domeniul ocrotirilor 
sociale (creșterea cos
tului spitalizării și 
asistenței medicale, 
sporirea prețului me
dicamentelor ș.a.)
„L’Express" citează o- 
piniile dr. Halsdan
Mahler, director ge
neral al Organi
zației Mondiale a
Sănătății (O.M.S.). care 
susține necesitatea în-

Spania Z Are de făcut față unei 
rate anuale a inflației care se situea
ză între 18 și 20 la sută. Mii de ma
drileni, unii agitînd pîini, au de
monstrat recent împotriva prețurilor 
în creștere, în vreme ce liderii sin
dicali au făcut cunoscut că vor re
vendica, în această toamnă, majorări 
de 30 la sută Ia salarii spre a ține 
piept scumpirilor galopante de pre
țuri.

Danemarca : GuvernuI ml- 
noritar al premierului Anker Joer- 
gensen s-a aflat, nu demult, la un 
pas de cădere, datorită controverse
lor iscate în jurul severelor măsuri 
de austeritate. Abia în ultimul mo
ment guvernul a reușit să-și impună 
punctul de vedere, pentru a trece la 
punerea în aplicare a unui program 
care, de asemenea, prevede ca prin
cipală măsură înghețarea salariilor.

Marea Britanie: Infla‘ia 
este la un nivel intolerabil — 13,8 la 
sută. înțelegerea între guvern și sin
dicate în ce privește limitarea reven
dicărilor salariaților rămîne în vigoa
re, dar, după cum stau lucrurile, este 
îndoielnic dacă va putea rezista pînă 
la urmă permanentului asalt din par
tea inflației.

costă tot mai mult"

In Franța, cheltuielile populației în scopuri 
medicale au crescut de la 27,4 miliarde franci, 
in 1966, la 78,7 miliarde, in 1974, pentru 1976 
ele fiind estimate la 80 de miliarde (grafic 
publicat in „L’Express").

făptuirii unei „revo- niul sănătății publice" 
Iuții sociale în dome- in țările occidentale.

Brăilei este deschisă expoziția 
pictorului Popescu-Negreni. La 
teatrul municipal „Maria Filotti" 
a avut loc premiera piesei 
„Pygmalion" de Bernard Shaw. 
Cercul brăilean „Satiricon" or
ganizează in această săptămînă 
intilnirea epigramiștilor. Și-au 
anunțat participarea epigramiști 
din Timișoara, Ploiești, Iași, 
Pitești, Hîrșova, București ș.a. 
Se va desfășura concursul de 
epigrame „Nici pîine fără mun
că, nici muncă fără pîine".

CARNET CULTURAL
'■YX a ....<■ . fie xm.v.. .Af

• IALOMIȚA. Recent, la Slobo
zia a apărut volumul „Imnurile 
cimpiei". cuprinzind versuri ale 
poeților ialomițeni Nicolae 
Curea, Constantin Cernica, Ma
rin Lupșanu. Marcel Bărăgan, 
Aurel Sefciuc, Eugen Romeci, 
Marcel Panait, și un fragment 
de piesă aparținînd tînărului 
dramaturg Șerban Codrin, din 
cenaclul literar județean. La ul
tima reuniune, unde creatori 
locali au citit versuri, fragmente 
de teatru și epigrame, membrii 
cenaclului și-au propus să or
ganizeze în curînd o serie de 
întilniri cu oamenii muncii din 
Țăndărei, Sudiți, Dor Mărunt, 
Bordușani și Cuza Vodă. • ME
HEDINȚI. „Flacăra recunoștin
ței pentru eroi" este genericul 
acțiunii cultural-educative or
ganizate în multe localități ale 
acestui județ, în care țăranii

TIME, OCTOBER 4,1976

Prețurile bunurilor de consum I ' 
— in așa-zisa „societate de 
consum". Tabel reprodus din 
„Time", ilustrînd nestăvilita 
creștere a prețurilor la princi
palele bunuri de consum în Spa
nia, Portugalia, Italia, Anglia, 
Franța, R.F.G. și Elveția, în pe
rioada iulie 1975 — iulie 1976

O instituție oficială 
de statistică 

CENSUS BUREAU 
anunță :

„Crește numărul 
săracilor4

Census Bureau, organism fe
deral de statistică al S.U.A., a 
dat publicității date statistice 
care atestă că numărul locuito
rilor Statelor Unite ce realizea
ză venituri sub limita conside
rată ca necesară pentru un trai 
decent a qrescut în. anul 1975 
cu f<),7 LA,.SUTA, ațingind ci
fra record de . 25 900 000 — ceea 
ce înseamnă că UN AMERICAN 
DIN OPT ESTE SOCOTIT CA 
SĂRAC — cifră flagrantă în 
raport cu imensul potențial și 
înaltul grad de dezvoltare eco
nomică a țării.

După cum se arată în rela
tarea corespondentului în S.U.A. 
al ziarului „LE MONDE", creș
terea populației sărace este de
terminată în mod esențial, po
trivit statisticii amintite, de 
înaltul nivel al ȘOMAJULUI. 
In 42 la sută din cazuri, o fa
milie a căzut' sub pragul de să
răcie cînd capul familiei s-a 
aflat in stare de șomaj timp de 
15 luni sau mai mult, interval 
în care s-au epuizat ajutoarele 
de șomaj și eventualele econo
mii. Or, în 1975, peste 4 300 000 
de persoane s-au aflat în ase
menea situație, față de numai 
2 MILIOANE în 1974.

Interesantă este și următoarea 
precizare; „Sărăcia nu mai 
este limitată la «defavorizata» 
tradiționali ai societății ameri
cane (negrii și alte minorități, 
persoanele în virstă, fe- 
meile-cap de familie), ci s-a 
extins la noi categorii ale 
populației". Astfel, se notează o 
creștere cu 12,9 LA SUTA a nu
mărului săracilor din rîndul 
ALBILOR ; numărul săracilor 
SUB VIRSTA DE 65 ANI a 
crescut în proporție de 11,2 la 
sută.

NEGRII continuă însă să ai
bă cea mai proastă situație e- 
conomică. In timp ce se apre
ciază că proporția săracilor din 
rîndul albilor este de circa 9,7 
la sută, cea din rîndul negrilor 
este de 29,3 la sută.

- - , U r.T

s-au răsculat în 1907. în ca
drul acestei acțiuni se vor or
ganiza schimburi de monografii 
și de albume, vor fi organizate 
excursii, vizite și întilniri reci
proce. concursuri „Cine știe 
ciștigă", evocări, momente lite- 
rar-muzicale. Comitetul jude
țean U.T.C. și Consiliul județean 
al Organizației pionierilor au 
organizat simpozionul „Liberta
tea națională și Independența 
statală a României in conștiința 
tineretului". In perioada octom
brie 1976—mai 1977 se va des
fășura ștafeta culturală „De la 
străbuni la noi" — acțiune la 
care participă toate localitățile, 
casele de cultură și căminele 
culturale, cluburile, formațiile 
artistice din județ. S-a declan
șat un concurs „Cine știe ciști
gă" (pe temele „Independen
ța — visul dintotdeauna al 
românilor" și „Războiul de in
dependență în literatura și arta 
plastică") desfășurat în trei faze 
— pe localități, zonală și jude
țeană, pînă in aprilie 1977. „Tre
cutul glorios de luptă și de 
muncă al poporului nostru" — 
este genericul sub care brigă
zile științifice mixte. în compo
nența cărora intră și profesori 
de istorie, muzeografi, cercetă
tori, desfășoară, în localitățile 
județului, o acțiune permanen
tă, avînd ca scop educarea pa
triotică a cetățenilor, cultivarea 
grijii față de valorile materiale 
și spirituale ale poporului.

Corespondenții „Scînteii"
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PRESEDiNIEU NICOEAE CEAUSESCU Excelenței Sale
Domnului FAKHRUDDIN ALI AHMED COMUNICAT COMUN

a primii scrisorile de acreditare 
a ambasadorului Republicii Turcia
în alocuțiunea rostită în cadrul 

solemnității de prezentare a scriso
rilor de acreditare, ambasadorul 
NAHIT OZGtJR a transmis pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu, din 
partea președintelui Republicii Tur
cia, Fahri S. Korutflrk, cele mai sin
cere urări de fericire personală, de 
progres și bunăstare poporului ro
mân.

„Guvernul Republicii Turcia, a 
arătat ambasadorul, promovează o 
politică de pace și prietenie cu toate 
țările, pe baza egalității în drepturi, 
a neamestecului în treburile interne 
și a respectării suveranității națio
nale și a integrității teritoriale. 
După cum se știe, el depune toate 
eforturile pentru crearea unui climat 
de înțelegere și bună vecinătate cu 
statele din regiunea noastră".

..în cadrul acestei politici, a sub
liniat ambasadorul Nahit Ozgilr. gu
vernul meu acordă o importanță 
deosebită relațiilor sale cu Republica 
Socialistă România. El are convin
gerea că dezvoltarea relațiilor dintre 
Turcia și România va contribui la 
întărirea păcii în regiunea noastră și 
în Europa.

Aș dori Să subliniez, în mod spe
cial, că vizita pe care Excelența 
Voastră a efectuat-o în vara aceasta 
în Turcia a dat un Impuls relațiilor 
existente între țările noastre".

în încheiere, ambasadorul Republi
cii Turcia a subliniat că va face tot 
posibilul pentru întărirea bunelor 
raporturi care există în mod atît de 
fericit între țara sa și România.

Rășpunzînd ambasadorului Republi
cii Turcia, președintele Republicii So
cialiste România, tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, a exprimat mulțumiri 
pentru mesajul transmis și a adresat, 
la rîndul săit, cordiale urări de să
nătate președintelui Fahri Korutiirk, 
de pace și prosperitate poporului 
turc prieten.

„Constat cu satisfacție că relațiile 
de prietenie și colaborare dintre

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

Acțiune de masa pentru selecția 
viitorilor atleți

• Toate unitățile sportive din țară aleg elemente cu aDtitudini 
din rîndul tinerilor între 13 și 20 de ani • La 30 și 31 octombrie, 
testarea medicală și tehnică a talentelor în șase centre zonale

O largă acțiune de selecție se des
fășoară în aceste zile în toate jude
țele. Este vorba despre alegerea și 
testarea științifică a viitorilor atleți 
din rîndul tinerilor de la 13 la 20 de 
ani (băieții născuți în perioada 1956— 
1962 și fetele născute între 1957 și 
1963). Pe baza unei hotăriri a con
ducerii Consiliului Național pentru 
Educație Fizică și Sport, toate nrii- 
tățile sportive din țară (inclusiv din 
mediul rural), cu ajutorul consiliilor 
județene pentru problemele sportu
lui și inspectoratelor județene șco
lare, Selectează copiii și tinerii cu 
aptitudini fizice. în raza fiecărui 
județ, comisii de specialiști efectu
ează apoi o triere foarte riguroasă, 
concentrînd pe cei dotați într-un lot 
reprezentativ județean.

Cei aleși în urma acestei vaste 
operațiuni — adică 1 500 pină la 
2 000 de copii șl adolescenți — vor 
fi supuși unor testări tehnice și me
dicale de către comisii de specialiști 
ale Federației române de atletism, 
din care vor face parte și reprezen
tanți ai centrelor de medicină spor
tivă din București, Cluj-Napoca și 
Timișoara, ai centrului de cercetări 
științifice de pe lingă C.N.E.F.S. și 
ai catedrei de atletism de la Insti
tutul de educație fizică și sport din 
București.

Testarea se va face simultan în 
șase centre zonale — București, Ti

ÎN CÎTEVA
• Echipa de seniori a României a în

trecut, in turul trei al Balcaniadei 
de șah de la Atena, cu scorul de 
4,5—1,5 puncte, formația Turciei.

• în semifinale, la Hilton Head 
(3.U.A.) : Ashe — Năstase 4-6, 6—4, 
7—6. Deci, finala turneului se va 
juca între tenismanii Ashe și Borg.

• La Madrid : Rolf Horberg (Sue
dia) — Tom Okker (Olanda) 6—3, 
1—6, 6—4 ! La acest turneu mai par
ticipă Vilas, Kodes, Fibak. Dibbs, 
Orantes. Alexander și alți tenismani 
cunosCuți.

vremea
Ieri în țară : Vremea s-a menținut 

călduroasă, cu cerul variabil, mai mult 
acoperit în Moldova și Banat. S-au 
semnalat burnițe slabe, în bordul Mol
dovei și ploi locale, mai ales sub for
mă de averse, în județele Prahova, 
Dîmbovița, Argeș și Vîlcea. Spre sea
ră, a plouat și în sud-vestul Munteniei^ 
și în vestul Crișanei. Temperatura ae
rului la ora 14 era cuprinsă între 12 
grade la Miercurea Ciuc și 26 de grade 
în mai multe localități din Bărăgan șl 
vestul Dobrogei. tn București : Vre
mea a fost călduroasă, cu cerul schim

România și Turcia, a arătat președin
tele Nicolae Ceaușescu, cunosc o 
dezvoltare ascendentă, corespunză
toare intereselor țărilor noastre, în 
spiritul acordurilor încheiate, al De
clarației comune româno-turce, sem
nate la București anul trecut, al 
convorbirilor purtate și înțelegerilor 
convenite cu ocazia vizitei pe care 
am făcut-o în acest an în țara dum
neavoastră".

în continuare președintele Nicolae 
Ceaușescu a spus : „România promo
vează o politică de pace și colaborare 
cu toate statele lumii, situînd ferm 
la baza raporturilor sale internațio
nale principiile respectării indepen
denței și suveranității naționale, 
neamestecului în treburile interne, 
egalității în drepturi și avantajului 
reciproc, ale nerecurgerii la forță și 
amenințarea Cu forța".

..îmi exprim convingerea că rela
țiile româno-turce — care au la bază 
aceste principii — a subliniat șeful 
statului român, vor cunoaște o con
tinuă dezvoltare, în interesul ambelor 
popoare, al cauzei promovării unui 
climat de bună vecinătate și conlu
crare rodnică în Balcani, al secu
rității și păcii în Europa șl în întrea
ga lume".

în încheierea alocuțiunii sale, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia a urat ambasadorului turc 
succes în îndeplinirea misiunii 
încredințate și l-a asigurat de între
gul sprijin al Consiliului de Stat, al 
guvernului și al său personal.

După primirea scrisorilor de 
acreditare, președintele Nicolae 
Ceaușescu a avut o convorbire 
cordială cu ambasadorul Nahit Ozgilt.

La prezentarea scrisorilor și la con
vorbire au participat George Maco- 
vescu, ministrul afacerilor externe, 
Silviu Curticeanu, secretar preziden
țial Și al Consiliului de Stat.

Au fost, de asemenea, prezențl 
membri ai Ambasadei Republicii 
Turcia la București.

mișoara, Cimpulung (jud. Argeș), 
Cluj-Napoca, Roman și Focșani — 
în zilele de 30 și 31 octombrie a.c. 
în aceste două 2ile toți concurențil 
vor trece prin „sita" examenului 
medical, iar apoi vor participa la o 
serie variată de probe atletice sem
nificative (alergări, sărituri și arun
cări), urmărindu-st*. ; ;aptij!udihî|e iiț»i 
privința vitezct.rtrtentei.fbffei șîJ 
rezistenței fiecăruia.

FAZA I :
Extragerea I : Cat. 1 : 1 variantă 

10% autoturism „Dacia 1 300“ ; a 2-a :
1 variantă 25% a 15 567 lei și 2 va
riante 10% a 6 227 lei ; a 3-a : 2 va
riante 25% a 6 368 lei și 6 variante 
10% a 2 547 lei ; a 4-a : 8,55 a 3 277 
lei ; a 5-a : 43,75 a 640 lei ; a 6-a : 
78 a 359 lei.

REPORT CATEGORIA 1 : 51 104 
lei.

Extragerea a Il-a : Cat. A : 1 va
riantă 25% a 41 614 lei și 1 variantă 
10% a 16 645 lei ; B : 3 variante 10% 
a 8 379 lei ; C : 8,55 ă 2 940 Iei ; D : 
11,95 â 2 103 lei ; E : 49,50 a 508 lei ; 
F : 104,05 a 242 lei ; X : 973,20 a 100 
lei.

FAZA a Il-a :
Categoria H: 5,60 a 5 000 lei, sau 

la alegere, excursii în U.R.S.S., 
R.D.G., Ungaria, bilete de odihnă la 
Predeal, Sinaia, tratament la Hercu-

Aflată în curs de desfășurare la 
nivelul unităților sportive și a ju
dețelor, acțiunea de selecție poate 
avea o influență tonică asupra evo
luției atletismului nostru. Descope
rirea elementelor cu aptitudini, ca 
și promovarea lor ulterioară pină la 
treapta de reprezentare a atletismu
lui nostru peste hotare, depind 
așadar de seriozitatea și priceperea 
cu care unitățile sportive efectuează 
în aceste zile selecția prealabilă, 
depind și de sprijinirea concretă a 
unităților de către organele sportive 
Orășenești, municipale și județene. 
Selecția in unitățile sportive de bază 
va condiționa calitatea selecției pe 
județe, iar aceasta va determina la 
rîndul ei alegerea unei foarte tinere 
elite naționale. La toate nivelurile, 
se cere deci competență și muncă te
nace pentru reușita acțiunii, pentru 
îmbunătățirea radicală a situației 
atletismului nostru.

V. MIRONESCU

RlNDURI
• „Cupa României" la hochei pro

gramează duminică pe patinoarul 
,.23 August" partidele Steaua — Du
nărea (Ora 16) și Dinamo — S.C. 
Miercurea Ciuc (ora 18.30) ; pentru 
meciul de mare interes Steaua — 
Dinamo, amatorii de hochei vor tre
bui să aștepte pînă miercuri, 20 oc
tombrie (ora 18,30).

• Vineri, la Hollywood, George 
Foreman va boxa contra tînărului 
John Denis, (23 de ani, 23 meciuri — 
23 victorii).

bător. Vîntul a suflat slab. Tempera
tura maximă a fost de 26 de grade.

Timpul probabil pentru Silele de 16, 
17 și 18 octombrie. în țară : La înce
putul intervalului, vremea va fi în ge
neral instabilă. Cerul va fi temporar 
noros și vor cădea ploi locație și sub 
formă de averse, însoțite de descărcări 
electrice. Apoi, vremea se va ameliora, 
iar ploile vor deveni Izolate. Vîntul va 
sufla moderat, cu intensificări de scur
tă durată în prima zi. Temperaturile 
minime vor fi cuprinse între 4 și 14 
grade, iar maximele între 12 și 22 
grade, pe alocuri mai ridicate la stîr- 
șitul intervalului. în București ; La în
ceput, vremea va fi instabilă, cu cerul 
temporar noros, și vor cădea averse de 
ploaie, apoi vremea se va ameliora. 
Vînt moderat. Temperatura îh scădere 
la început, apoi în creștere.

Președintele Republicii India
Am aflat cu profundă întristare vestea privind catastrofa aeriană care 

a avut loc pe ruta Bombay—Madras.
în numele poporului român și al meu personal vă adresez dumneavoas

tră, poporului indian și familiilor îndoliate cele mai profunde sentimente 
de compasiune și simpatie.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Excelenței Sale
Domnului THORBJOERN FAELLDIN

Primul ministru al Suediei
Cu prilejul învestirii Excelenței Voastre în funcția de prim-ministru al 

Suediei, vă adresez, în numele guvernului român și al meu personal, 
călduroase felicitări $1 cele mai bune urări.

îmi exprim convingerea că relațiile româno-suedeze se vor dezvolta con
tinuu, în interesul ambelor popoare, al păcii și cooperării in Europa și în 
lume.

MANEA MÂNESCU
Prim-miniStru.

al Guvernului Republicii Socialiste România

Cronica zilei
Vizita viceprim-ministrului 

pentru afacerile externe al 
guvernului Kampuciei De
mocrate Joi ^uP®“amiaz^ a
sit în Capitală viceprim-mlnistrul 
pentru afacerile externe al guver
nului Kampuciei Democrate. Ieng 
Sary. care face o vizită în țara 
noastră la invitația ministrului afa
cerilor externe, George Macovescu.

La sosire, oaspetele a fost salutat 
de George Macovescu, Cornel Pa
coste, adjunct al ministrului aface
rilor externe, de funcționari supe
riori din M.A.E.

A fost prezent Ngo Taing Tykea, 
însărcinat cu afaceri ad-interim al 
Kampuciei Democrate la București.

în aceeași zi au început convorbi
rile între George Macovescu și Ieng 
Sary. Desfășurate într-0 atmosferă 
prietenească, convorbirile au prile
juit un Schimb de informații privind 
preocupările actuale ale celor două 
țări pe plan Intern, dezvoltarea re
lațiilor de prietenie $1 colaborare 
multilaterală româno-kampuciene, 
precum și asupra unor probleme ale 
vieții internaționale.

O delegație militară • 
Republicii Democrate Germane, con
dusă de general de armată Heinz 
Hoffmann, membru al Biroului Po
litic al C.C. al P.S.U.G., ministrul 
apărării naționale, va face o vizită 
oficială în Republica Socialistă 
România, în a doua jumătate a lunii 
octombrie 1976, la Invitația genera
lului colonel Ion Coman, membru 
supleant al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C, al P.C.R., ministrul 
apărării naționale.

*
Ministrul afacerilor externe al Re- 

j aw:* 1-„sisues 

de felicitare ministrului afacerilor

Turismul ieșean în
De sus, de pe Cetățuia, una 

din cele 7 coline pe care-i așezat 
Iașiul, orașul se vede ca-n 
palmă, iar în depărtare se poate 
zări masivul muntos. Ceahlău. 
Pentru ca localnicii și ’ turiștii 
să poată admira aceste priveliști 
tomnatice asupra Iașiului. Ofi
ciul județean de turism și-a În
scris in activitatea sa turistică 
la fiecare sfirșit de săptămină — 
sîmbăta și duminica — ieșiri 
sus, la Cetățuia. La dispoziția 
solicitanților sint puse autocare 
și autoturisme din dotarea 
O.J.T.-ului. în același timp, 
oficiul ieșean organizează depla
sări și la celelalte locuri de a- 
grement din jurul Iașiului și din 
județ, cum ar fi la Bucium, 
Copou, Cotnari, Hîrlău. Rădu- 
căneni, deplasări care, de cele 
mai multe ori. oferă șl surpri
za unui cules de struguri și 
fructe la unitățile agricole din 
aceste localități. Se vizitează la 

L O
CÎȘTIGURILE TRAGERII SPECIALE DIN 5 OCTOMBRIE 1976 s

externe al Suediei, Kârin SOder, cu 
prilejul numirii sale in această 
funcție.

Expoziție. La Casa de cu'tur® 
a Institutului român pentru rela
țiile culturale cu străinătatea din 
București a fost deschisă o expozi
ție de fotografii turistice din Repu
blica Populară Ungară. Manifestarea 
se înscrie în cadrul acțiunilor de co
laborare dintre Ministerul Turismu
lui din țara noastră și Consiliul Na
țional al Turismului din R. P. Un
gară.

Expoziția cuprinde un mare număr 
de fotografii alb-negru și color, ima
gini reprezentative ale patrimoniului 
turistic ungar.

Un Program prlviM schirn' 
burile culturale și științifice între 
Guvernul Republicii Socialiste Româ
nia și Guvernul Regatului Norvegiei, 
pentru anii 1977 și 1978, a fost sem
nat joi la Ministerul Afacerilor Ex
terne.

Simpozion național. Joi au 
început la Slobozia lucrările celui 
de-al 4-lea Simpozion național de 
istorie âgrară a României și celei 
de-a 3-a ediții a Sesiunii anuale de 
comunicări a Muzeului județean Ia
lomița. La actualul simpozion iau 
parte peste 140 de cercetători știin
țifici din principalele muzee ale 
țării, specialiști de la institutele cen
trale de cercetări agrare, precum și 
de la alte instituții. în cadrul Muzeului 
județean Ialomița âu fost deschise 
cu acest prilej o expoziție de co
voare specifice Cimpiei Bărăganului 
și o expoziție de artă plastică.

★
Teatrul de stat Csokonai din De

brețin și-a îhcheiat joi turneul în
treprins la Oradea.

(Agerpres)

sezonul de toamnă
fel, cu transport organizat de 
O.J.T., și localitățile turistice și 
monumentele istorice din întreg 
județul.

Odată cu sosirea toamnei, O- 
ficiul județean de turism a pre
gătit pentru turiștii veniți să 
viziteze această parte a tării și 
alte surprize plăcute. Este vorba 
de restaurantul și grădina 
„Iașiul", date de curînd in fo
losință. Aceste unități — pri
mele obiective din marele com
plex hotelier și de alimentație 
publică „Traian", din Piața Uni
rii — au o capacitate de 700 de 
locuri la mesei în curînd vor 
fi gata pentru a-și primi oaspe
ții și hotelul „Traian". precum 
și restaurantul de la parterul și 
crama de la demisolul hotelului.

tn cadrul complexului hotelier 
„Traian" a început renovarea și 
modernizarea unei alte construc
ții aflate în rețeaua unităților 
de alimentație publică. (Manole 
Corcaci).

T O

lane, Felix și diferența în numerar ; 
I : 11.65 a 3 000 lei sau la alegere, 
excursii în Ungaria (Revelion), bile
te de odihnă Ia Predeal, Sinaia, bi
lete tratament la I-Ierculane. Felix 
și (iiferența în numerar : J : 32,90 a 
1 000 lei ; K : 39,50 a 500 lei ; L : 29,25 
a 200 lei.

FAZA a III-a :
Categoria M : 1 variantă 25% a 

17 500 lei ; N : 2 vâriâhte 25% a 12 500 
Iei și 3 variante 10% a 5 000 lei : O : 
10,60 a 6 000 lei, sau la alegere, O 
excursie in U.R.S.S., R.D.G., Unga
ria sau bilete de odihnă la Predeal, 
Sinaia, bilete tratament la Hercula- 
ne, Felix și diferența în numerar ; 
P: 24,15 a 3 000 lei, sau Ia alegară, 
excursie în Ungaria, (Revelion) sau 
bilete de odihnă la Predeal, Sinaia, 
bilete de tratament la Herculane, Fe
lix și diferența în numerar ; R : 18.55 
a 1 000 lei ; S : 100,60 a 600 lei ; T : 
164 a 300 lei ; U ; 106,80 a 200 lei ; 
V ; 1 194,75 a 100 lei.

privind vizita oficială a Maiestății Sale Baudouin, 
regele belgienilor, și a reginei fabiola

(Urmare din pag. I)
brie 1972. Această vizită a deschis 
noi perspective legăturilor de cola
borare româno-belgiene și se înscrie 
ca un moment de o deosebită im
portanță în. evoluția relațiilor de 
prietenie dintre cele două țări și 
popoare.

Cele două părți au reafirmat im
portanța și actualitatea Declarației 
solemne comune, semnată la 26 oc
tombrie 1972, la Bruxelles, declara
ție prin care ele au proclamat voința 
lor comună de a pune la baza rela
țiilor reciproce, ca și a raporturilor 
lor cu toate celelalte state, princi
piile fundamentale ale dreptului in
ternațional.

Părțile au subliniat cu satisfacție 
că acest document a adus o contri
buție reală la consacrarea acestor 
principii ca bază a raporturilor din
tre toate statele, principii care, ul
terior, și-au găsit expresia în nu
meroase documente privind relațiile 
internaționale.

Cele două părți și-au exprimat sa
tisfacția față de intensificarea ra
porturilor româno-belgiene în toate 
domeniile, corespunzător aspirațiilor 
celor două popoare, cauzei păcii și 
cooperării internaționale.

Părțile au subliniat că vizitele șl 
contactele între guvernele, parla
mentele și schimburile de delegații 
din domeniul economic și al vieții 
sociale, precum și consultările orga
nizate periodic la diferite niveluri 
au contribuit la statornicirea unui 
climat de colaborare bazată pe sti
mă și încredere reciprocă.

Ele au subliniat importanța conti
nuării contactelor între România și 
Belgia la toate nivelurile.

Părțile au relevat cu satisfacție 
încheierea a numeroase acorduri și 
convenții de colaborare în domeniile 
economic, financiar, tehilico-Știin- 
țific, social-cultural, juridic și con
sular, care creează un cadru juridic 
corespunzător de dezvoltare a rela
țiilor dintre cele două țări.

în scopul consolidării și lărgirii 
cooperării reciproce, în timpul vizi
tei au fost semnate următoarele do
cumente :

— Acordul între Guvernul Repu
blicii Socialiste România și Guvernul 
Regatului Belgiei relativ Ia colabo
rarea in domeniul științelor medi
cale și sănătății publice ;

— Convenția intre Guvernul Re
publicii Socialiste România și Guver
nul Regatului Belgiei pentru evi
tarea dublei impuneri cu privire la 
impozitele pe venituri și pe avere ;

— Convenția privind extrădarea și 
asistența judiciară in materie penală 
între Republica Socialistă România 
și Regatul Belgiei.

Cele două părți au convenit să 
continue consultările și negocierile 
in vederea lărgirii cadrului contrac
tual existent intre cele două țări.

Cele două părți au constatat cu 
satisfacție că, în perioada 1966—1975, 
schimburile comerciale româno-bel
giene au crescut de circa șase ori și 
s-au inițiat, cu bune rezultate, ac
țiuni de cooperare în domeniile pe
trochimiei, construcțiilor de mașini 
și electrotehnicii.

Părțile au constatat cu satisfacție 
că schimburile culturale, de oameni 
de artă și știință, schimburile între 
organizațiile de tineret, între spor
tivi și turiști dip cele două țări au 
cunoscut un progres continuu, con
tribuind astfel la o mai bună cu
noaștere reciprocă.

Subliniind că potențialul economic 
al celor două țări deschide largi 
perspective de dezvoltare a relații
lor economice româno-belgiene. ele 
vor depune eforturi pentru luarea 
măsurilor necesare în vederea creș
terii volumului schimburilor comer
ciale, pe o bază echilibrată, și pen

Norii toxici de la Seveso si Sassari o
Agențiile de presă au relatat detpre pătrunderea, zilele acestea, în așa- 

numita zonă A din localitatea Seveso (Italia) — porțiunea cea mai contami
nată în urma răspîndirti norului toxic de la Uzina chimică IGMESA, in
tervenită, cum se știe, in iulie — a peste 500 de persoane dornice să revină 
în propriile case. Un tablou al grelelor încercări prin care trec locuitorii 
din Seveso îl Oferă revista „TIME".

Cu mai puțin de o 
sulă de iile in urmă. 
Alice Senno, in virstă de 
patru ani, era un copil 
normal, sănătos. Acum 
chipul fetiței arată mon
struos — plin de ciupi
turi și împestrițat cu 
puncte negre. Chiar 
dacă starea ei se va a- 
meliora. Alice va rămi- 
ne marcată sufletește, 
probabil toată viata. Ea 
a fost examinată atît de 
des de doctori incit țipă 
terorizată ori de cite ori 
vede. unul. Alice îm
preună cu alți n copii 
din Seveso au fost spi
talizați la patru zile 
după producerea catas
trofei. „Fata ei era atît 
de roșie și de umflată
— iși reamintește mama
— incit ochii aproape 
că nu i se mai vedeau".

La riadul lor. 250 de 
femei gravide trăiesc cu 
teamă pentru copiii pe 
care ii vor naște. 

Ele au fott avertiza
te de ■ autoritățile medi
cale că dioxina — sub
stanța otrăvitoare — ar 
putea să afecteze în 
mod. grav copiii pe care 
ii poartă in pintece. 
Pină acum au fost 
efectuate 26 de avorturi 
pentru a se evita naște
rea unor copii informi. 
Sint unele insă, care, 
deși conștiente de peri
col, refuză acest lucru.

tn același timp, eva- 
CUații au puține spe
ranțe de a se întoarce 
curind acasă. „Locuim 
in camere de hotel tic
site. mincăm pe apu
cate" — spune cu amără
ciune Marta Vender, so
ția unui' muncitor din 
Seveso-. Foarte puțini 
dintre locuitori au că
pătat permisiunea de a 
intra in zonele conta
minate (înconjurate cu 
baraje de sirenă ghimpa

tru intensificarea cooperării econo
mice.

De asemenea, s-a exprimat voința 
Celor două părți de a încuraja 
Schimburile de oameni de afaceri, 
de specialiști în domeniile industriei, 
agriculturii, transporturilor, tehno
logiei, precum și participarea firme
lor și organizațiilor economice la 
tirguri și expoziții internaționale 
organizate în cele două țări.

Părțile au reafirmat intenția de a 
extinde și intensifica cooperarea și 
contactele în domeniile culturii, 
științei, sportului și turismului, in
clusiv între cetățenii celor două țări, 
de a contribui la soluționarea cazu
rilor umanitare și de a facilita difu
zarea de informații, potrivit pre
vederilor Actului final al Conferinței 
pentru Securitate și cooperare in 
Europa.

Cele două părți au procedat la un 
schimb de vederi asupra principa
lelor probleme internaționale și au 
Constatat cu satisfacție convergența 
punctelor lor de vedere asupra nu
meroaselor probleme discutate.

Cele două părți au constatat 
schimbările din ultimii ani în fa
voarea păcii și înțelegerii Interna
ționale petrecute pe plan mondial 
și a fost exprimată hotărîrea lor de 
a acționa pentru extinderea colabo
rării fructuoase între toate statele 
Europei și din întreaga lume, indi
ferent de sistemul lor social și po
litic.

S-a exprimat părerea comună că 
procesul destinderii, care se află 
încă la început, trebuie continuat 
prin eforturile tuturor statelor iumii, 
indiferent de mărimea lor, astfel 
ineît el să poată fi durabil și să de
vină ireversibil.

Cele două părți și-au exprimat ho
tărîrea de a-și aduce și in viitor în
treaga lor contribuție Ia rezolvarea 
problemelor internaționale, la afirma
rea liberă a tutpror națiunilor și par
ticiparea lor, în condiții de deplină 
egalitate, la viața internațională.

Părțile au reafirmat, de asemenea, 
hotărîrea lor de a-și aduce contribu
ția. in continuare, la întărirea secu
rității și promovarea colaborării in 
Europa. Ele au subliniat necesitatea 
de a se lua măsuri concrete pentru 
soluționarea problemelor complexe 
existente in Europa, pentru respecta
rea și aplicarea strictă, de către toate 
statele participante, a tuturor princi
piilor și prevederilor înscrise în Ac
tul final al Conferinței pentru secu
ritate și cooperare în Europa, care 
constituie un tot unitar.

Cele două părți consideră că reu
niunea de la Belgrad, care va avea 
loC în 1977, va trebui să dea un nou 
ți puternic impuls aplicării prevede
rilor Actului final, Să determine noi 
progrese în procesul edificării secu
rității și cooperării trainice între sta
tele participante, ceea ce va avea o 
mare influență pentru pacea și cola
borarea între toate popoarele lumii.

Semnarea unor documente
româno-belgiene

La Ministerul Afacerilor Externe a 
avut loc, joi la amiază, semnarea u- 
nor documente româno-belgiene. Mi
nistrul afacerilor externe al Româ
niei, George Macovescu, și minis
trul afacerilor externe al Belgiei, 
Rcnaat van Elslande, au semnat Con
venția intre Republica Socialistă 
România și Regatul Belgiei privind 
extrădarea și asistența judiciară in 
materie penală,

în cadrul aceleiași ceremonii s-au 
semnat Acordul între Guvernul Re
publicii Socialiste România și Guver

tă) pentru a-și recupera 
unele documente sau 
lucruri de care aveau 
absolută nevoie. Dar. 
mai intîi, aceștia tre
buie să îmbrace costu
me speciale și să-și 
pună măști de protecție, 
care, pe urmă, sint arse.

Unii dintre oamenii 
de știință mai speră că 
zona infestată se va de
contamina de la sine. 
Din păcate, datele exis
tente par a arăta că a- 
semenea speranțe nu au 
deocamdată șansa de a 
se materializa.

Un alt nor toxic s-a 
răspindit, miercuri, la 
Sassari, în Sardinia, pro- 
vocind panică în rîndul 
locuitorilor. Gazul, care 
avea un puternic miros 
de anhidridă sulfurică 
și amoniac, a cauzat lo
calnicilor dificultăți res
piratorii și dureri ale 
ochilor.

Părțile au căzut de acord asupra 
faptului că relațiile de prietenie și de 
bună vecinătate în Balcani contribuie 
la. cooperarea, securitatea și amelio
rarea climatului în Europa.

Părțile au subliniat necesitatea unor 
progrese reale în domeniul dezarmă
rii. Ele au apreciat că continuarea 
cursei înarmărilor devine o povară 
tot mai grea pentru popoare și con
stituie o piedică în calea eforturilor 
pentru securitate și pace ; ele au a- 
preciat că au devenit urgente trece
rea hotărită la măsuri de dezarmare 
at.it in domeniul nuclear, cît și in do
meniul convențional și oprirea cursei 
înarmărilor.

Cele două părți consideră că una 
din problemele vitale, care intere
sează toate statele, este lichidarea 
subdezvoltării și instaurarea unei noi 
ordini economice internaționale. Ele 
subliniază hotărîrea lor de a partici
pa activ la adoptarea măsurilor co
respunzătoare în ftcest scop ; astfel, 
vor fi create condițiile favorabile 
dezvoltării economice și Sociale a tu
turor țârilor și tuturor popoarelor.

Părțile consideră că este imperios 
necesară lichidarea colonialismului, a 
discriminărilor rasiale și politicii de 
apartheid ; ele vor contribui activ la 
eforturile comunității internaționale 
pentru respectarea drepturilor omu
lui și instaurarea în relațiile inter
naționale a unor raporturi de deplină 
egalitate între toate statele.

Cele două părți au subliniat nece
sitatea ca Organizația Națiunilor 
Unite să devină un instrument mai 
eficace pentru menținerea păcii fi 
întărirea securității, pentru rezolva
rea problemelor internaționale — in
staurarea noii ordini economice. în
făptuirea dezarmării, promovarea 
cooperării între toate statele in cele 
mai diverse domenii, pe baza egali
tății în drepturi. în acest scop, ele 
vor acționa pentru întărirea rolului 
organizației, ținînd seama de schim
bările survenite in viața internațio
nală.

Ele și*au  exprimat îngrijorarea 
față de existența unor stări confllc- 
tuale în lume și au reafirmat hot 15- 
rîrea lor de a-și aduce întreaga con
tribuție la rezolvarea acestora pe 
cale pașnică, la crearea climatului și 
condițiilor favorabile pentru preve
nirea, și rezolvarea rapidă a oricăror 
diferende internaționale.

Părțile au fost de părere că rezol
varea problemelor complexe econo
mice și politice cu care se confruntă 
azi omenirea reclamă colaborarea tu
turor statelor, pe bază de deplină 
egalitate.

Părțile au apreciat că vizita ofi
cială în România a Maiestăților Lor 
regele și regina belgienilor, semnarea 
acordurilor de colaborare bilaterală, 
precum și convorbirile care au avut 
loc cu acest prilej constituie un mo
ment important in dezvoltarea rela
țiilor de prietenie și colaborare din
tre cele două popoare, servind cau
zei păcii și înțelegerii internaționale.

nul Regatului Belgiei relativ la co
laborarea in domeniul științelor me
dicale și sănătății publice, precum fi 
Convenția între Guvernul Republicii 
Socialiste România și Guvernul Re
gatului Belgiei pentru evitarea dublei 
impuneri cu privire la impozitele pe 
venit și pe avere. Documentele au 
fost semnate de ministrul belgian de 
externe, iar din partea română de 
Nicolae Nicolaescu, ministrul sănă
tății, și Florea Dumitrescu, ministrul 
finanțelor.

(Agerpres)

Pe urmele „tezaurului 
lui Moctezuma"?

O spectaculoasă descoperire anun
țată in Mexic încinge din noii imagi
nația celor ce n-au încetat să creadă 
intr-o legendă de peste patru 
veacuri : cea a „tezaurului lui Moc
tezuma" (împăratul aztec ucis de 
conchistadorul Hernăn Cortes). Con
semnată in diverse documente istori
ce, existența acelui tezaur nu a fost 
niciodată pusă la îndoială, dar el a 
dispărut in mod misterios. Pentru ca, 
recent, un pescar mexican. Francis
co Rivera, să vindă, la preț de oca
zie. în portul Veracruz, pietre pre
țioase și bijuterii de aur ce par tă 
provină din comoara aztecă, potrivit 
opiniilor avansate de unii specialiști. 
Poliția a reușit să recupereze 6 kg de 
bijuterii, iar pescarul a mărturisit 
că Vinde asemenea piese de vreun 
an, procurîndu-și-le dintr-un gallon 
scufundat cîndva nu departe de țăr
mul oceanului. Scafandrii trimiși a- 
colo au descoperit două epave de 
nave, datînd, se pare, din secolul al 
XVl-lea și care ar fi făcut parte din
tr-un convoi menit să transporte aur 
și argint trimis de conchistadori su
veranilor. castilienl. Așa stind lucru
rile, se înclină acum spre ex
plicația că piesele din Veracruz pro
vin din legendara comoară aztecă, 
sau poate numai din a cincea par
te a ei, care, conform obiceiului, 
s-ar fi trimis regelui Spaniei, după 
ce conchistadorii au împărțit restul 
intre ei.

• „INSULA PLUTI
TOARE” ° navă-bază pentru 
traulerele de pescuit în largul 
oceanului a fost concepută la 
șantierele din Gdansk (Polonia). 
Lungă de 220 m și lată de 40 
m, putînd suporta o greutate de 
30 000 tone, această insulă plu
titoare va servi o flotilă for
mată din 40 de traulere de mare 
capacitate. în atelierele sale se 
vor prelucra circa 1 000 tone de 
pește în 24 de ore. Totodată, ea 
va aproviziona traulerele cu tot 
necesarul : combustibil, apă, a- 
limente. piese de schimb, me
dicamente, asigurînd și repara
țiile în cadrul docului uscat de 
la bordul său. Construită in for
mă de Y, nava-bază va dispune 
în același timp de o casă de 
odihnă, spital, locuințe și o can
tină pentru 700 de persoane. 
Atît platforma plutitoare, cit și 
traulerele pot rămine în zona de 
pescuit timp de patru ani neîn

trerupt, aprovizionarea de la 
țărm făcîndu-se cu nave de 
transport speciale.

• ISTORIA FRANȚEI 
IN ILUSTRAȚII. Cu începere 
de la 1 octombrie, editura „La
rousse" a început publicarea e- 
șalonată pe o perioadă de doi 
ani a episoadelor celor mai 
semnificative din istoria Fran
ței, sub formă de benzi dese
nate. Succesul acestei publicații 
se pare a fi garantat, opinează 
ziarul „Le Monde", întrucit un 
sondaj efectuat de curind a in
dicat că 85 la sută din tinerii 
între 8 și 15 ani sint mari ama
tori de benzi desenate. Pentru 
respectarea adevărului istoric, 
fiecare număr al publicației res
pective, care redă șl aspecte din 
viața cotidiană a diferitelor e- 
poci, este rodul unei colaborări 
strînse între desenatori și o e- 
chipă de istorici.

• HIPERTROFIA 
FORMULARISTICII. în 
Statele Unite se înregistrează 
cu îngrijorare extinderea con
tinuă a formularisticii. Industria 
imprimatelor prosperă. Cifra ei 
de afaceri s-a ridicat in 1975 la 
2.2 miliarde dolari ; pentru 
1980 se prevăd 3,3 miliarde. în
mulțirea formelor birocratice 
devine, totodată, mereu mai o- 
bositoare pentru publicul larg și 
mai împovărătoare pentru bu
getele întreprinderilor și insti
tuțiilor. S-a calculat că renun
țarea la un singur formular în 
sistemul fiscal ar aduce O eco
nomie anuală de 20 de milioane 
dolari.

• UN VETERAN AL 
PEDALEI. Ciclistul bulgar 
Iordan Dragnev, în vîrstă de 70
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de ani, a pornit într-0 călătorie 
de 16 000 km. pe drumurile Eu
ropei. De la prima cursă efec
tuată în străinătate (in 1970. pe 
teritoriul României), cînd a par
curs 3 300 km, el a mai făcut 
încă cinci călătorii mai mari, 
ajungind in prezent să totali
zeze 56 804 ktn. Ultima sa Călă
torie, începută recent, marchea
ză împlinirea unei jumătăți de 
veac de cind acest veteran prac
tică ciclismul.

• ARTA IN SUBTE
RAN. Odată cu inaugurarea 
metroului, locuitorii Bruxelles
ului au descoperit cu surprin
dere un muzeu de artă sui ge-, 
neris în holurile și coridoarele

din Subteran. Despre ce e vor
ba 7 în dorința de a se crea o 
ambianță cit mai agreabilă, s-a 
făcut apel, pentru decorarea in
terioarelor de aici, la cunoscuți 
artiști plastici belgieni. Ineditul 
cadrului i-a stimulat pe artiști 
la realizarea Unor lucrări origi
nale și atractive : fie fresce cu 
motive geometrice sau picturi 
murale, cum e aceea omagiind 
munca constructorilor metrou
lui, fie diverse structuri mobile 
cu elemente metalice sau din 
sticlă, sugerind avîntul creator 
al omului in epoca modernă.

• VICTORIE PENTRU 
„DEMOTIKI". Din acest Bn- 
în Grecia, manualele școlare

utilizează, în locul limbii așa 
zis literare „katharevusa", pe 
care de fapt nu o mai vorbește 
nimeni, limba vorbită cotidian 
„demotiki". Cu aceasta s-a pus 
capăt unei mai vechi dispute. 
Introdusă după dobindirea inde
pendenței (1830), „katharevusa" 
— concepută, în general, pe mo
delul limbii antice grecești — 
s-a impus ca o limbă a elitei, 
scopul nedeclarat fiind menți
nerea Celor mulți în anumite 
limite ale ignoranței. Croin- 
du-și, treptat, drum — grație, 
mai ales, promovării ei de că
tre scriitorii greci moderni — 
..demotiki" a pătruns acum și 
în emisiunile de televiziune, 
dovadă a afirmării ei definitive. 
Măsura amintită la început face 
parte din procesul de moderni
zare pe planul educației.

• TARTINA Șl ÎNO
TUL. Cine nu știe că înotul cu 
stomacul plin dăunează sănă
tății, în cazul celor suferinzi de 
inimă, de pildă, fiind riscuri mai 
mari pentru un atac cardiac. 
Dar, potrivit părerii a doi cer
cetători vest-germani, Fidelis 
Selenka și Ioachim Borneff, nici 
scăldatul cu stomacul gol nu e 
recomandabil. In timpul alimen
tației, stomacul are o secreție 
sporită de sucuri gastrice, aces
tea asigurînd, cum se știe, pro
tecție față de unele bacterii o- 
trăvitoare. Or. iilotînd fără să fi 
mincat de loc — așadar cu 
sucuri gastrice sub o anume li
mită — în cazul cînd se întîm- 
plă să înghiți o gură-două de 
apă, se creează riscul unei ex
puneri sporite la eventualele 
infecții bacteriene. Vreți cu a- 
devărat o „baie fără probleme"? 
Luați măcar un sandviș — 
înainte de a plonja în apă...

• INDUSTRIA... CRO
CODILILOR. India are con
diții prielnice pentru crearea 
unei „industrii" originale, adu
cătoare de venituri însemnate 
— creșterea crocodililor. Orga
nizația Națiunilor Unite pentru 
Alimentație și Agricultură 
(F.A.O.) acordă Indiei in acest 
Scop un ajutor prețios pentru 
crearea unor crescătorii de cro
codili din specia „gharial", care 
trăiește în apele repezi din nor
dul țării. Datorită vinarii exce
sive, acești crocodili sint pe cale 
de dispariție, fapt Ce a determi
nat cîteva state indiene să ia 
măsuri de protejare a reptile
lor. Au fost create, totodată, mai 
multe rezervații pentru a con
tribui la repopularea cu ghariali 
și pentru creșterea lor în scopul 
jupuirii pielii. Experții F.A.O. 
au elaborat un plan pentru o 
„crescătorie de crocodili" în 
parcul din Nadankanân.
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„România se pronunță pentru 
recunoașterea dreptului popoarelor 

la autodeterminare"
NAȚIUNILE UNITE 14 — Cores

pondentul nostru transmite : în in
tervenția sa în Comitetul pentru 
problemele sociale, umanitare și cul
turale al Adunării Generale a O.N.U., 
delegatul român a subliniat însem
nătatea deosebită pe care o acordă 
țara noastră principiului autodeter
minării popoarelor. Pretutindeni în 
lume, a arătat vorbitorul, voința de 
independență a popoarelor și hotă- 
rîrea lor de a fi stăpine pe propriile 
lor destine le mobilizează împotriva 
colonialismului și neocolonialismului, 
rasismului și apartheidului, precum 
și a oricărei politici de amestec in 
treburile interne.

„Cerem independența neîntîrziată 
și deplină a Namibiei66

• Declarațiile președintelui S.W.A.P.O. • Dezbaterile din 
Consiliul de Securitate

„Cerem regimului de Ia Pretoria să 
acorde neintirziat independență de
plină Namibiei, să evacueze de pe 
teritoriul namibian toate forțele sale 
armate, să elibereze imediat pe toți 
deținuții politici care zac in închi
sorile din R.S.A. și să organizeze a- 
legeri libere sub egida Organizației 
Națiunilor Unite" — a declarat Sam 
Nujoma, președintele Organizației 
Poporului din Africa de Sud-Vest 
(S.W.A.P.O.). Poporul Namibiei — a 
subliniat președintele S.W.A.P.O. — 
respinge categoric planurile rasiștilor 
sud-africani de a acorda „indepen
dența" Namibiei la sfîrșitul anului 
1978 și de a forma „guverne multi- 
rasiale marionete de tranziție". în 
opinia noastră — a declarat Sam 
Nujoma — aceste manevre ignoră 
hotărîrile O.N.U. cu privire la Na
mibia și exprimă dorința de a per
manentiza ocuparea ilegală a țării 
noastre.

Consiliul de Securitate s-a reunit 
din nou pentru a continua dezbate
rile asupra situației din Namibia. La 
lucrări, la care au luat parte miniștrii

Pregătiri pentru Conferința privind viitorul 
constitutional al Rhodesiei

în continuarea pregătirilor ce se 
fac pentru Conferința privind viito
rul constituțional al Rhodesiei, con
vocată de Marea Britanie, în cadru 
preliminar, la 21 octombrie, Joshua 
Nkomo, lider al grupării din interior 
a Consiliului Național African, a a- 
nunțat că a alcătuit o echipă de 18 
personalități care să reprezinte or
ganizația sa la convorbiri. Totodată, 
el l-a numit, joi, consilier politic al 
delegației grupării sale pe Garfield 
Todd, fost premier al Rhodesiei, care 
ș-a,.remarcat ca un critie fățiș al pro
clamării unilaterale a independenței 
de către I. Smith.

La rîndul său, Abel Muzorewa, li- 
der al aripii din exterior a C.N.A., 
a inclus, potrivit agenției Reuter, în 
delegația grupării sale persoane a- 
flate încă în stare de detenție și re
prezentanți ai luptătorilor de guerilă^ 

în ce-1 privește, Ndabaningi Sithole, 
lider al Uniunii Naționale Africane

Delegatul român a reliefat spriji
nul activ acordat de poporul român 
luptei popoarelor din Namibia, Rho
desia și din alte teritorii pentru li
chidarea dominației coloniale și a 
condamnat cu hotărîre represiunile 
singeroase declanșate de regimul ra
sist din Africa de Sud. De asemenea, 
el a subliniat datoria O.N.U. de a 
sprijini efectiv mișcările de elibera
re națională și de a fixa termene 
limită pentru crearea, de către pu
terile administrante, a condițiilor ne
cesare exercitării libere a dreptului 
popoarelor la autodeterminare.

de externe dintr-o serie de țări afri
cane, vorbitorii au condamnat regi
mul de la Pretoria pentru refuzul 
acestuia de a da curs hotărîrilor 
O.N.U. cu privire la Namibia și și-au 
reafirmat sprijinul față de lupta des
fășurată de S.W.A.P.O. pentru cuce
rirea independenței naționale.

Luînd cuvintul în numele Organi
zației Unității Africane (O.U.A.), Ha
rold Walter, ministru de externe al 
Republicii Mauritius, președintele în 
exercițiu al Consiliului Ministerial al 
O.U.A., a declarat că această orga
nizație nu acceptă decît condițiile 
formulate de către S.W.A.P.O. pri
vind crearea unui guvern interimar 
în vederea acordării independenței 
Namibiei.

S.W.A.P.O., a relevat H. Walter, 
trebuie să fie singurul interlocutor 
direct al Africii de Sud la Confe
rința constituțională ; conferința tre
buie convocată de către O.N.U. și 
ținută sub auspiciile Națiunilor Uni
te, iar Africa de Sud să se angajeze 
să-și retragă forțele armate din Na
mibia.

Zimbabwe (Z.A.N.U.), a afirmat că 
nu a fost invitat de guvernul brita
nic să participe la conferința de la 
Geneva în problema Rhodesiei, da
torită opoziției sale față de planul 
anglo-american de reglementare a 
problemei constituționale rhodesiene.

Reluînd un comunicat al Armatei 
Poporului Zimbabwe (Z.I.P.A.), di
fuzat miercuri la Maputo, agenția 
Reuter arată că forțele Z.I.P.A. au 
intensificat ofensiva, provocind pier
deri grele trupelor rhodesiene.

într-o declarație difuzată de gru
parea din cadrul Consiliului Națio
nal African (C.N.A.), condusa de 
Abel Muzorewa, se arată că Waired 
Makuwerere, secretar organizatoric 
al acestei aripi a C.N.A., și alte 
două persoane au fost asasinați în 
nordul Rhodesiei. Declarația con
damnă cu hotărîre acest act, ai că
rui autori nu au fost încă identifi
cați.

Convorbiri economice 
româno-sovietice

MOSCOVA 14 — Corespondentul 
Agerpres transmite : La 14 octom
brie, Mihai Marinescu, Viceprim- 
ministru al Guvernului Republicii 
Socialiste România, președintele Co
mitetului de Stat al Planificării, a 
avut la Moscova o întîlnire cu Ni
kolai Baibakov, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., 
președintele Comitetului de Stat al 
Planificării. în cadrul întrevederii au 
fost discutate probleme ale dezvol
tării colaborării și cooperării econo
mice dintre România și Uniunea So
vietică.

A fost prezent Gheorghe Badrus, 
ambasadorul României în U.R.S.S.

MOSCOVA

Ședința Consiliului Băncii, »

Internaționale de Investiții
MOSCOVA 14 — Corespondentul 

Agerpres transmite : în zilele de 
13—14 octombrie a avut loc la Mos
cova cea de-a 17-a ședință a Consi
liului Băncii Internaționale de Inves
tiții. La lucrări au luat parte delega
țiile țărilor membre ale băncii și au 
fost prezenți reprezentanți ai Secre
tariatului C.A.E.R. și Băncii Interna
ționale de Colaborare Economică.

Consiliul a aprobat lista obiective
lor ce urmează a fi creditate, planul 
de credite și programul de activitate 
ale consiliului pe anul 1976, și a 
adoptat hotărîri privind alte proble
me ale activității băncii.

Ședința consiliului a decurs într-o 
atmosferă de prietenie și deplină 
înțelegere reciprocă.

Măsuri represive ale 

autorităților tailandeze
Postul de radio Tailanda a difu

zat un ordin al guvernului militar, 
instalat la Bangkok în urma recen
tei lovituri de stat, prin care toate 
școlile sînt obligate să-și închidă 
porțile cel puțin pînă la 1 noiembrie.

Pe de altă parte, s-a anunțat crea
rea unor „centre speciale de reedu
care" a indivizilor considerați drept 
„pericole potențiale pentru socie
tate". Observatorii politici consideră 
că, de fapt, acestea vor fi pur și 
simplu lagăre de concentrare. Potri
vit agenției U.P.I., decretul prin care 
sînt create aceste lagăre precizează 
că sînt pasibile de internare persoa
nele care se fac vinovate de nouă 
categorii de delicte, dintre care una 
se referă la „oricine se face vinovat 
de tulburări". Aceeași agenție, refe- 
rindu-se la caracterul general și 
ambiguu al acestei incriminări, ci
tează opinia unor juriști tailandezi 
care consideră că, practic, în baza 
decretului, „orice persoană poate fi 
internată în aceste lagăre". Decre
tul nu stabilește nici o limită a du
ratei de detențiune în lagăre. Agen
ția .V.B.I. informează că auțorițăți^e 
militare au hotărît instituirea în ca
pitală a stării de asediu între orele 
22,00 și 4,30.

Pe de altă parte, premierul de
semnat de junta militară, Thanint 
Kraivichen, a anunțat. miercuri 
seara, într-un discurs radiotelevizat, 
că. noile autorități și-ar fi propus 
„revenirea la democrație" a Tailandei 
în răstimp de... 16 ani.

R. D. Germană în preajma alegerilor
La 17 octombrie, în 

R. D. Germană vor a- 
vea loc alegeri pentru 
Camera populară și 
reprezentanțele popu
lare regionale. Acum, 
campania electorală a 
intrat în faza sa fina
lă. Cei 591 de can
didați pentru Camera 
Populară și 3 500 de 
candidați pentru re
prezentanțele popu
lare și Adunarea o- 
rășeneașcă a Berlinu
lui se află într-un 
dialog permanent cu 
alegătorii de pe tot 
cuprinsul republicii. 
Candidați! aparțin țu- 
turor claselor și pătu
rilor sociale — munci
tori, țărani coopera
tori, oameni de știin
ță și cultură, meșteșu
gari, gospodine etc.

Alegerile au Ioc la 
cîteva luni de la cel 
de-al IX-lea Congres 
al P.S.U.G., care a 
stabilit noi jaloane pe 
calea făuririi în con
tinuare a societății so
cialiste dezvoltate. în
făptuirea hotărîrilor 
adoptate de Congresul 
P.S.U.G. constituie, de 
altfel, deviza sub care 
s-a desfășurat pregăti
rea alegerilor. în acest 
sens, laitmotivul adu

nărilor electorale, al 
întîlnirilor între ale
gători și deputați este 
concretizat în cuvin
tele : „Să întimpinăm 
alegerile cu sarcinile 
de plan îndeplinite !“

Zi de zi, presa din 
R.D.G. înfățișează re
marcabile rezultate 
obținute de oamenii

DE LA CORESPON
DENTUL NOSTRU

muncii în întrecerea 
socialistă. Astfel, 
minerii combinatului 
„Werra" au anun
țat realizarea unui a- 
vans de cinci zile 
față de prevederile de 
plan. Realizări mar
cante în îndeplinirea 
și depășirea planului 
consemnează și con
structorii de mașini 
grele ai combinatului 
„Thălmann" din Mag
deburg. Cu remarcabi
le inițiative în vederea 
îndeplinirii exemplare 
a sarcinilor de produc
ție întîmpină alegerile 
colectivele uzinelor 
„Leuna" și combinatu
lui de metale neferoa

DIN VIAȚA PARTIDELOR COMUNISTE Șl MUNCITOREȘTI
Comuniștii coreeni analizează 

problemele dezvoltării agriculturii
PHENIAN. — Agenția A.C.T.C. 

transmite : Potrivit informărilor
prim-secretarilor comitetelor . de 
partid provinciale la cea de-a 12-a 
sesiune plenară a C.C. al Partidului 
Muncii din Coreea, în acest an a fost 
obținută o recoltă record de peste 8 
milioane tone cereale.

La punctul doi al ordinii de zi a 
fost prezentat un raport care expune

Consultări între comuniștii iugoslavi și italieni
BELGRAD. — Agenția Taniug 

transmite : Gian Carlo Pajetta, mem
bru al Direcțiunii și al Secretariatu
lui Comitetului Central al Partidului 
Comunist Italian, aflat într-o vizită 
de lucru în Iugoslavia, a avut con
vorbiri cu Alexandar Grlicikov, se
cretar în Comitetul Executiv al 
U.C.I. '

Cu acest prilej, ei s-au informat 
asupra activității celor două parti
de pe arena internațională și a ten

Pregătiri electorale 
ale comuniștilor costaricani

■. Comuniștii din Costa Rica desfă
șoară o susținută campanie pentru 
înscrierea în mod oficial a partidu
lui lor. Avangarda Populară, pe lis
ta electorală a organizațiilor politice 
participante la apropiatele alegeri 
generale. Luînd cuvîntul la mitingul 
desfășurat în orașul Puntarenas cu 
prilejul creării organizației de partid 
locale, Numberto Vargas Carbonell, 
secretar general adjunct al partidu

se „Mansfeld", energe- 
ticienii și minerii ex
ploatărilor carbonifere, 
constructorii de nave, 
muncitorii metalur- 
giști etc.

întrecerea socialistă 
se axează, în princi
pal, pe îndeplinirea 
prevederilor privind 
introducerea cuceriri
lor tehnico-științifice, 
sporirea corespunză
toare a productivității 
muncii, ridicarea cali
tății produselor, redu
cerea costurilor de 
producție. O intensifi
care notabilă cunoaș
te și inițiativa popu
lară care se desfășoară 
sub lozinca : „Să fa
cem orașele și comu
nele noastre tot mai 
frumoase !“

Apelul electoral al 
Frontului Național,
sintetizînd succesele 
obținute în dezvolta
rea socială și econo
mică a țării, cheamă 
milioanele de cetățeni 
ai R.D.G. să-și dea 
votul pentru înfăptui
rea in continuare a po
liticii economice și so
ciale puse în slujba 
poporului, a cauzei 
păcii și socialismului.

C. VARVARA

sarcinile pentru realizarea a 10 mi
lioane tone, și anume : terminarea 
lucrărilor de irigare a terenurilor 
necultivate eu orez, amenajarea și 
îmbunătățirea terenurilor, ■ construi
rea de terase de cultură, împăduriri 
și amenajarea cursurilor de apă, 
pentru a preveni daunele*  provocate 
de ploi torențiale și ameliorarea te
renurilor mlăștinoase.
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dințelor actuale în relațiile interna
ționale care prezintă interes reci
proc. De asemenea, Pajetta și Grli
cikov au procedat la un schimb de 
opinii privind rezultatele celei de-a 
V-a Conferințe a țărilor nealiniate 
și situația actuală în Orientul Mij
lociu. în cursul convorbirilor, ei s-au 
referit și la tendințele din mișcarea 
muncitorească după Conferința de 
la Berlin a partidelor comuniste și 
muncitorești din Europa.

lui, a arătat că organizațiile de partid 
aii misiunea de a populariza în rin- 
dul maselor largi programul revolu
ționar al P.V.P., de a sprijini activ 
candidații partidului. Amintim că 
de anul trecut Partidul Avangarda 
Populară acționează legal, ceea ce 
permite unui număr din ce în ce mai 
mare de oameni ai muncii să intre 
în rîndurile sale.

SITUAȚIA DIN LIBAN9

• Continua luptele pe toate fronturile • Un mesaj al președin
telui Anwar Sadat în legătura cu conferința arabă la nivel înalt
• „Criza din Liban trebuie soluționată de libanezii înșiși, fără

nici un amestec din afară"
Toate punctele de trecere între 

zonele controlate de forțele musul- 
mano-palestinene și cele aflate sub 
controlul forțelor falangiste au fost 
închise din cauza luptelor pe toate 
cele trei fronturi. A fost imposibilă 
traversarea „liniei verzi" care des
parte cele două sectoare ale orașu
lui Beirut.

Agenția U.P.I. relatează că în 
zona muntoasă traversată de șoseaua 
Beirut—Damasc luptele dintre for
țele siriene și cele palestinene au 
fost deosebit de puternice. Postul de 
radio falangist a afirmat că trupele 
siriene au depășit orașul Bhamdoun 
și au ajuns la periferia localității 
Aley, situată la 13 km sud-est de 
capitală, în apropierea șoselei Bei
rut—Damasc. în sudul țării au loc, 
de asemenea, lupte de-a lungul șo
selei Jezzine-Sidon, într-o zonă si
tuată la circa 50 km de Beirut.

în privința evoluțiilor pe plan po
litico-diplomatic, agenția U.P.I. in
formează că după amînarea sine die 
a reuniunii siriano-libanezo-palesti- 
nene programate pentru miercuri, 
13 octombrie, la Chtaura, reprezen
tantul permanent al Ligii Arabe în 
Liban, Hassan Sabri El Kholi, a 
avut consultări la Damasc cu oficia
litățile siriene, după care s-a depla
sat la Cairo, pentru convorbiri cu 
membrii guvernului egiptean, precum 
și cu secretarul general al Ligii 
Arabe.

La Cairo a sosit și șeful Depar
tamentului politic al O.E.P., Faruk 
Kaddumi, pentru a discuta cu ofi
cialități guvernamentale egiptene.

La rîndul său, Kamal Joumblatt a 
condamnat miercuri seara, la Cairo, 
„blocada terestră, maritimă și ae
riană impusă mișcării naționaliste 

FOTO-ACTUALITATE

Pe fronturile din Liban luptele continuâ

libaneze și rezistenței palestinene". 
relatează agenția M.E.N.

Președintele Egiptului, Anwar Sa
dat, a trimis șefilor de stat arabi me
saje urgente, solicitîndu-le să parti
cipe la conferința arabă la nivel 
înalt, proiectată pentru luni la Cairo. 
Citind surse ale Ligii Arabe, agenția 
Associated Press informează că un 
număr de 18 state și-au manifestat 
intenția de a participa la reuniune. 
Pe de altă parte, agenția France 
Presse relatează că șeful statului e- 
giptean a informat asupra posibili
tății anulării acesteia, dacă nu va 
participa și președintele Siriei, Hafez 
El Assad. După cum s-a anunțat, 
Siria intenționează să trimită la reu
niune doar pe ministrul de externe.

Referindu-se la planificata întruni
re, ziarul cairot „Al Ahram" scrie că 
Egiptul va prezenta în cadrul reu
niunii pregătitoare, la nivelul miniș
trilor afacerilor externe, prevăzută 
să înceapă azi după-amiază, un 
plan privind soluționarea crizei liba
neze. Fără a dezvălui conținutul 
acestuia, cotidianul precizează că so
luțiile propuse în planul respectiv 
constituie rezultatul recentelor con
vorbiri dintre președintele Anwar El 
Sadat și diferiți lideri libanezi și al 
contactelor stabilite cu președintele 
Franței, Valery Giscard d’Estaing.

La rîndul său, ziarul sovietic 
'„Pravda", comentînd planurile de 
„internaționalizare" a crizei libaneze 
prin trimiterea unor noi trupe străi- 
ne în această țară, scrie : Expe
riența ne arată că toate încercările 
de ingerință în evenimentele libaneze, 
sub orice pretext ar fi întreprinse, 
au agravat mai mult situația din Li
ban și din zona sa. Criza din Liban 
— scrie în încheiere ziarul — trebuie 
soluționată de libanezii înșiși, fără 
nici un fel de amestec din afară.
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agențiile de presa transmit: în Uniunea Sovietică a fost lansată

Convorbiri bulgaro—an
goleze» La Sofia au încePut ioi con- 
vorbirile oficiale între delegațiile de 
partid și guvernamentale bulgară și 
angoleză, conduse de Todor Jivkov, 
prim-secretar al C.C. al P.C. Bulgar, 
președintele Consiliului de Stat al 
R.P. Bulgaria, și Agostinho Neto, 
președintele Mișcării Populare pen
tru Eliberarea Angolei (M.P.L.A.), 
președintele Republicii Populare An
gola.

La Havana a sosit într‘° vt' 
zită oficială Luis Cabrai, președin
tele Consiliului de Stat al Republi
cii Guineea-Bissau, secretar general 
adjunct al P.A.I.G.C. Pe aeroportul 
Jose Marti, Luis Cabrai a fost în- 
tîmpinat de Fidel Castro, prim-secre
tar al C.C. al P.C. din Cuba, prim- 
mfnistru al Guvernului revoluționar, 
de alți conducători de partid și de 
stat.

Intr-o declarație făcută în 
fața membrilor grupului parlamen
tar al Partidului Socialist, reuniți la 
Linz, cancelarul Austriei, Bruno 
Kreisky, a relevat că reducerile de 
trupe în Europa trebuie să se efec
tueze pe baza unor cote procentual 
egale — relatează agenția Reuter. 
El a cerut obținerea unor rezultate 
concrete în cadrul convorbirilor de 
la Viena privind reducerea trupelor 
și armamentelor și măsuri adiacente 
în Europa centrală, în vederea con
tinuării procesului de destindere.

Întregul cabinet columr 
bian a demisionat. Această 
decizie a fost adoptată pentru a per
mite președintelui țării, Alfonso Lo
pez Michelsen, o remaniere comple
tă a guvernului. Agenția Associated 
Press subliniază că demisia intervi
ne într-un moment de intensificare 
a acțiunilor revendicative ale oame
nilor muncii.

întîlnire franco-chinezd.
Președintele Franței, Valăry Giscard 
d’Estaing, a primit miercuri pe Ciao 
Kuan-hua, ministrul afacerilor ex
terne al R.P. Chineze. Cu acest prilej 
a avut loc o convorbire prietenească, 
informează agenția China Nouă. La 
întrevedere ă luat parte Louis de 
Guiringaud, ministrul francez al afa
cerilor externe.

0 nouă ședință plenară a 
participanților la tratativele privind 
reducerea trupelor și armamentelor 
și măsuri adiacente în Europa cen
trală a avut loc la Viena.

La Katowice se desfă?°ară 
lucrările celui de-al XI-lea Congres 
al minerilor din Polonia. Cu acest 
prilej, Edward Gierek, prim-secretar 
al C.C. al P.M.U.P., a rostit o am
plă cuvîntare în care s-a referit la 
sarcinile trasate de cel de-al VII-lea 
Congres al P.M.U.P. privind dezvol
tarea economică a țării și îmbună
tățirea continuă a nivelului de trai 
al poporului polonez, precum și la 
unele probleme internaționale ac
tuale.

Primul ministru*  al Indiei, 
Indira Gandhi, și-a încheiat joi vi
zita oficială de trei zile în Tanzania, 
plecînd spre Lusaka. Premierul in
dian a declarat că scopul principal 
al vizitei sale la Dar es Salaam a 
fost de. a se consulta cu președintele 
Julius Nyerere asupra situației de 
ansamblu din Africa australă, care 
se află în prezent „în pragul unor 
schimbări cruciale".

Un proiect de lege prezentat 
de senatorii socialiști italieni cere 
constituirea unei comisii parlamen
tare de anchetă asupra activităților 
C.I.A. (Agenția Centrală de Investi
gații a S.U.A.) în Italia. Proiectul 
prevede deschiderea unei anchete 
parlamentare pentru a' stabili dacă 
activitățile C.I.A. au constituit „un 
amestec în treburile interne ale ita
liei" și „în ce măsură C.I.A. a con
tribuit financiar, direct sau indirect, 
pe lingă organismele particulare sau 
publice ori persoane fizice pentru 
condiționarea activității politice".

In cadrul convorbirilor 
OficialO care au avu* p)c ^a ber
lin, miniștrii de externe ai R.D. 
Germane și Danemarcei, Oskar Fi
scher și, respectiv, Knud Andersen, 
au fost examinate relațiile dintre 
cele două țări și unele probleme in
ternaționale actuale — informează 
agenția A.D.N. Cei doi miniștri au 
semnat un acord de colaborare cul
turală între R.D.G. și Danemarca.

Noi implicații în afacerea 
„Lockheed". 13 parlaiiaentari> 
membri ai Partidului liberal-demo
crat, de guvernămînt, din Japonia, 
sînt implicați în afacerea „Lockheed" 
— informează agenția France Presse, 
citind un raport provizoriu care ur
mează să fie dat publicității la To
kio. Ei sînt acuzați că, împreună cu 
alte oficialități nipone, aflate în 
stare de arest, au primit diverse 
sume de bani de la firma america
nă pentru facilitarea vinzărilor ei 
în Japonia.

Pe scena Teatrului Mare de 
operă și balet din Varșovia a 
avut loc spectacolul de gală 
prezentat de baletul Operei Ro
mâne din București, aflată in 
turneu in R.P. Polonă. Un nu
meros public a urmărit baletul 
„Lacul lebedelor" în coregrafia 
lui Oleg Danovschi. Spectacolul 
s-a bucurat de un deosebit suc
ces, balerinii români fiind a- 
plaudați minute in șir la scenă 
deschisă.

S-au deschis „Zilele cul
turii românești" in depar
tamentul Zwettl, din Aus
tria. Cu acest prilej, locui
torii zonei vor putea vizita ex
poziții prezentind realitățile so- 
cial-economice și culturale ale 
României, frumusețile peisaju
lui românesc. Vor fi prezentate, 
de asemenea, filme artistice și 
documentare, iar pentru elevii 
din principalele orașe ale regiu
nii s-a organizat concursul cu 
premii „Cunoașteți România ?“. 
Intre oficialitățile prezente la 
inaugurarea „Zilelor culturii 
românești", în orașul Zwettl, 
s-au aflat primarul, Eduard Bie- 
gelbauer, Stephan Kukla, secre
tarul general al Asociației de 
prietenie Austria—România.

La 10 octombrie și-au început 
turneele în Republica Federală 
Germania ansamblul folcloric 
„Doina Tirnavelor" și corul de 
cameră din orașul Sighișoara. 
Spectacolul inaugural a avut loc 
în orașul Neu-Isemburg, în pre
zența oficialităților locale. La 
încheierea spectacolului, prima
rul orașului Neu-Isemburg, M. 
Frey, a felicitat călduros cele 
două formații artistice, expri- 
mind dorința continuării legătu
rilor tradiționale cu formații ar
tistice din România.

întîlnire iugoslavo-kom-
puciană. Gemal Biedici, președin
tele Consiliului Executiv Federal al
R.S.F. Iugoslavia, l-a primit, joi, pe 
Ieng Sary, viceprim-ministru pentru 
afacerile externe al Guvernului
Kampuciei Democrate. Cu acest pri
lej, relatează agenția Taniug. părțile 
au relevat cu satisfacție relațiile de 
prietenie și cooperare dintre cele 
două țări, bazate pe atașamentul 
față de principiile dezvoltării socia
lismului și ale politicii de nealiniere.

Bănci nord-americane vor 
participa la acțiunea de finanțare a 
50 la sută din deficitul balanței de 
plăți peruane — a declarat, potrivit 
agenției de presă Andina, ministrul 
economiei și finanțelor, Luis Barua.

Nava cosmică „Soiuz-23“
MOSCOVA 14 (Agerpres). — Joi. in Uniunea Sovietică a fost lansată 

nava cosmică „Soiuz-23“, avind la bord pe Viaceslav Zudov — comandantul 
navei — și Valeri Rojdesvenski — inginer de bord.

Un comunicat iraniana
congolez, pubIicat la încheierea
vizitei primului ministru al R. P. 
Congo, Louis Siylvian Goma, la Te
heran, relevă dorința ambelor țări de 
a lărgi și diversifica relațiile bilate
rale. Se subliniază necesitatea sta
bilirii unei noi ordini economice, 
bazată pe egalitate și pe respecta
rea deplină a drepturilor tuturor 
națiunilor de a-și folosi în mod li
ber resursele naționale.

Lucrările reuniunii ex- 
perților țărilor în curs de 
deZVOltare, consacrate elaborării 
unui cod de conduită internațional 
privind transferul de tehnologie, au 
fost inaugurate de ministrul mexi
can al industriei și comerțului, J. C. 
Sainz. în discursul pronunțat, el a 
subliniat necesitatea intensificării 
raporturilor de cooperare între na
țiunile „lumii a treia", in scopul li
mitării și, în final, al lichidării de
pendenței lor față de țările capita
liste industrializate. „Tehnologia, sis
temul de administrare a capitaluri
lor și investițiile — a spus el — 
constituie triunghiul de dominație al 
țărilor capitaliste industrializate a- 
supra țărilor în curs de dezvoltare".

Sesiunea Comitetului E- 
xecutiv al C.E.fl. Căile * mij- 
loacele necesare unei autoasistențe 
tehnice și mobilizarea resurselor 
naturale și umane în vederea unei 
dezvoltări independente, de sine stă
tătoare, a țărilor africane constituie 
tema dezbaterilor din aceste , zile ale 
celei de-a 15 sesiuni a Comitetului 
Executiv al Comisiei Economice a 
O.N.U. pentru Africa care se desfă
șoară la Alger.

Arestarea unui lider sin
dical Spaniol, Jose-Maria Ibarro- 
la, a avut loc în orașul Pamplona. 
El este unul din liderii Comisiilor 
Muncitorești și, potrivit relatărilor 
Agenției spaniole de informații, a 
fost arestat pentru participarea la 
una din grevele oamenilor muncii și 
pentru un discurs rostit la un mi
ting desfășurat la Pamplona.

Parlamentul vest-euro-
pean, reunit la Strasbourg, a res
pins o rezoluție propusă de grupul 
parlamentar socialist privind extin
derea de la 12 mile la 50 de mile 
marine a zonei exclusive de pescuit 
comună celor nouă țări membre ale 
C.E.E.

Președinte al Consiliului 
Național al Partidului Demo- 
crat-Creștin din Italia a fost 
ales Aldo Moro, fost premier al Ita
liei, Amintore Fanfani, care a deți
nut această funcție, a demisionat din 
postul de președinte al Consiliului 
Național al P.D.C. după alegerea sa 
ca președinte al Senatului italian.

Președintele S.U.A., Gerald 
Ford, a declarat, în cadrul unui in
terviu, că dacă va fi ales în funcția 
de șef al Executivului american va 
dori ca Henry Kissinger să rămînă 
în fruntea Departamentului de Stat 
pentru următorii patru ani, infor
mează agenția Reuter.

într-unul din pavilioanele din 
parcul „Sokolniki" din Moscova 
a fost inaugurată expoziția ro
mânească „Moda-1977". Timp de 
zece zile, cit va funcționa ex
poziția, aici vor fi organizate 
prezentări de modele de con
fecții textile, care fac obiectul 
exporturilor românești în Uniu
nea Sovietică.

Un apel la grevă gene
rală a ^os*'  ’ansa*- i°i de Congresul 
Muncii din Canada, organizație care 
grupează cea mai mare parte a sin
dicatelor din această țară, în semn 
de protest față de programul 
federal antiinflaționist, care afec
tează îndeosebi pe oamenii muncii.

Aproximativ 22 milioane
de filipinezi urmează să se pre

zinte sîmbătă în fața urnelor pen
tru a se pronunța, în cadrul unui 
referendum popular, asupra unui pa
chet de propuneri reprezentind a- 
mendamente constituționale. De a- 
probarea acestora va fi direct lega
tă hotărirea menținerii sau ridică
rii legii marțiale. în cadrul acestei 
consultări populare, alegătorii vor 
exprima, implicit, atitudinea lor față 
de linia actuală de dezvoltare a 
țării.

Un acord Privind reducerea cu 
25 la sută a taxelor vamale practi
cate în schimburile dintre Iran, Tur
cia și Pakistan a fost realizat la 
Teheran. Această decizie este desti
nată să ducă la o creștere rapidă a 
volumului comerțului între cele trei 
țări, care, în prezent, nu totalizează 
decît aproximativ 100 milioane de 
dolari.

Guvernul britanic a 
numit un comitet spe
cial, condus de fostul 
prim-ministru Harold 
Wilson, menit „să con
troleze rolul și func
țiile instituțiilor finan
ciare britanice, atît în 
țară, cit și peste ho
tare, și să determine 
valoarea lor pentru e- 
conomia Marii Brita
nii". Printre „institu
țiile financiare" vizate 
se numără Banca 
Angliei, toate celelalte 
tipuri de bănci, socie
tățile și casele de asi
gurare și împrumut, 
societățile de construc
ții și de credit, casele 
de pensii, bursa, 
mitetul și-a 
imediat activitatea 
urmează să 
rezultatele 
sale direct 
ministru, James Calla
ghan. „City-ul londo
nez a fost pus sub in
vestigație" — scrie 
ziarul „Times", comen- 
tind hotărirea 
nului laburist, 
ține să amintească 
faptul că în urmă cu 
două decenii a mai 
avut loc o anchetă 
asupra activității unor 
instituții financiare 
britanice, dar ea nu a 
fost urmată de măsuri 
ferme de îngrădire a 

influență.
sublinia- 
guvemul 

fost silit

sferei lor de
După cum 

ză presa, 
Callaghan a
să întreprindă această

Co- 
inceput 

și 
comunice 
anchetei 
primului

guver- 
Ziarul

acțiune deoarece in
stituțiile financiare din 
'City au constituit un 
„domeniu rezervat" al 
marii finanțe britanice 
și internaționale, cu 
propriile sale legi, 
unde singurul tel ur
mărit a fost profitul. 
Astfel se explică jfe ce 
marii deținători de ca
pitaluri se mărgineau 
doar să acorde indus
triei, economiei, în ge
neral, credite cu do- 
bînzi foarte ridicate și 
să obțină pe această 
cale profituri uriașe. 
Ani de-a rîndul, ma
rile bănci și societățile 
de asigurare au reali
zat profituri fără egal 
în întreaga istorie a 
țării, deși economia 
britanică a trecut în 
această perioadă prin 
cele mai mari dificul
tăți. Cum. se explică 
aceasta ? In momente
le de criză, instituțiile 
financiare din City nu 
sint interesate in 
înviorarea economiei, 
întrucit prin acțiunile 
întreprinse și măsurile 
de precauție luate ele 
iși asigură recuperarea 
creditelor și a dobîn- 
zilor la credite, 
soartă vor avea 
întreprinderile

Ce 
insă 

credi
tate nu mai constituie 
o preocupare pentru 
ele. Guvernul laburist 
urmărește așadar să 
determine prin lege 
schimbări de natură să 
forțeze băncile, socie
tățile de asigurare, ca-

— >
sele de credit etc. 
investească direct 
industrie, devenind 
acest fel preocupate 
de soarta investițiilor 
lor și implicit de soar
ta economiei. Totoda
tă, se are în vedere 
sancționarea prin lege 
a „operațiilor interi
oare" — termen prin 
care ziarul „Morning 
star" definește „toate 
afacerile veroase" ce 
au loc zilnic in City. 
In acest sens, in pre
zent este in curs o an
chetă a
Yard-ului în legătură 
cu manevrele 
te cu lira 
existînd dovezi 
„devalorizarea" 
dei britanice

să 
in 
in

Scotland

efectua- 
sterlină, 

că 
mone- 

a fost 
adesea forțată, obți- 
nindu-se prin aceasta 
profituri de milioane 
de lire în interval de 
citeva ore.

Analizind hotărirea 
guvernului Callaghan, 
ziarul „Guardian" re
levă și un alt aspect, 
și anume tendințele 
„evazioniste" ale marii 
finanțe. Este astfel 
semnificativ că insti
tuțiile financiare din 
City preferă în aceas
tă perioadă să-și pla
seze investițiile în 
străinătate, în condi
țiile cind industria bri
tanică resimte o gravă 
lipsă de fonduri.

N. PLOPEANU
Londra

Atac împotriva unui sat angolez
în cursul unei vizite de lucru în

treprinse la Canhăla- Calomalanga, 
in provincia Huambo, premierul an
golez Lopo do Nascimento a rostit 
o alocuțiune, in care a denunțat a- 
sasinatele comise în rindul popu
lației de către forțe ostile guvernului 
său. El a arătat că, în cursul ultime
lor zile, au fost ucise 287 persoane, 
dintre care un număr mare de femei 
și copii.

Dînd amănunte, cotidianul „Jornal 
do Angola", care apare la Luanda, 
scrie că acest masacru a fost comis 
de un grup care a făcut parte din 
unitățile militare ale UNITA la 
Canhala, în noaptea de 7 spre 8 oc
tombrie. Potrivit cotidianului ango
lez, satul a fost încercuit și, după 
aceea, s-a trecut la masacrarea popu
lației — bărbați, femei, copii.

PREMIILE NOBEL
Premiul Nobel pentru științe economice a fost atribuit profesorului 

american Milton Friedman de la Universitatea din Chicago, „pentru 
contribuția sa la analiza consumului, la istoria și teoria monetară, pre
cum și la clarificarea unor probleme privind politica de stabilizare".

Universitatea Karolinska din Stockholm a hotărît să atribuie pre
miul Nobel pentru medicină profesorilor Baruch S. Blumberg și Da
niel Carleton Gajdusek din S.U.A., pentru descoperirile lor în ce pri
vește noile mecanisme ale originii și diseminării bolilor infecțioase. 
Baruch S. Blumberg, în virstă de 51 de ani, iși desfășoară activitatea 
la Institutul pentru cercetări in domeniul oncologiei din Philadelphia, 
iar Daniel Carleton Gajdusek lucrează in cadrul Institutului național 
al sănătății din Bethesdan, Maryland.


