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Județele Vrancea 
și Ialomița 
au încheiat

Să pregătim recolta viitoare
Conducerea partidului acordă o deosebită atenție bunei aprovizionări a populației cu legume și fructe. Ca urmare a măsurilor luate în această direcție, s-a obținut o producție buiM, îndeosebi la legume, asigurîn- du-sA astfel cantități îndestulătoare din aceste produse, atît pentru fondul pieței — la desfacere imediată și depozitare în stare proaspătă pentru iarnă — cit și materia primă necesară fabricilor de conserve. Din datele furnizate de Centrala pentru legume și fructe rezultă că, în aceste zile, fabricile de conserve produc ultimele cantități din planul de producție la pastă și suc de tomate, bulion etc.Dar, la această dată, în grădini continuă să existe cantități mari de legume : roșii, ardei, gogoșari, fără a mai vorbi de rădăcinoase și varză, a căror recoltare abia a început. în- trucît nu se știe cum va evolua vremea în zilele care urmează — ploile au început și brumele nu sînt excluse — se cere ca toate produsele din grădini să fie strînse, transportate și depozitate cu grijă pentru iarnă sau livrate pieței in vederea aprovizionării populației. La ultima ședință a comandamentului central s-a criticat tendința manifestată la conducerile unor unități agricole de a nu strînge toate produsele din grădini pe considerentul că planul de producție și de livrare a fost îndeplinit. Asemenea tendințe, potrivnice intereselor economice, trebuie combătute cu tărie. Pentru recolta acestui an s-a depus multă muncă, ea este destinată bunei aprovizionări a populației și de aceea ea trebuie strînsă ți gos-

podărită cu cea mai mare grijă. Desigur, lucrările agricole de sezon sînt foarte aglomerate — tot acum se recoltează porumbul, fructele și strugurii, ceea ce necesită multe brațe de muncă. Dar nu trebuie uitat că legumele sînt produse perisabile care se pot deprecia la cea dinții. brumă. Bine s-a procedat de aceea în județele Brăila și Buzău, unde din inițiativa organelor și a organizațiilor de partid, a comandamentelor locale, a organizațiilor de tineret, la culesul legumelor au fost atrași numeroși elevi. Procedindu-se in felul acesta au putut fi grăbite lucrările de recoltare a legumelor cu grad de perisabilitate ridicat. Este necesar ca in fiecare unitate agricolă, în fiecare comună să se desfășoare ample acțiuni avînd ca obiectiv strîn- gerea și livrarea tuturor cantităților de legume din grădini, asigurîndu-se astfel o bună aprovizionare a pieței și crearea unor rezerve îndestulătoare pînă la viitoarea recoltă. De a- semenea, trebuie organizată recoltarea eșalonată a verzei. O atenție specială trebuie acordată pregătirii silozurilor în vederea păstrării rădăci- noaselor pentru iarnă.Tot în aceste zile, in grădini se lucrează la pregătirea viitoarei producții de legume, și îndeosebi a verdețurilor care urmează a fi obținute și livrate la începutul primăverii. Potrivit programului întocmit de centrala de specialitate, în această toamnă, urmează să se în- sămințeze circa 5 000 hectare cu le- gume-verdețuri : spanac, salată, ceapă și usturoi verde, precum și alte sortimente solicitate foarte mult de

consumatori. Din suprafața amintită, potrivit graficului la zi, trebuiau însămînțate 3100 ha, dar s-a realizat, pînă la această dată o suprafață de 3 800 hectare. La spanac, de exemplu, în loc de 1 600 hectare au fost însămînțate 1717 hectare. Dar însămînțarea celorlalte sortimente a întîrziat foarte mult, restante mari se constată îndeosebi în județele Dîmbovița, Mehedinți, Neamț, Botoșani — la plantatul salatei ; Constanța, Dîmbovița, Vrancea — la plantatul cepei ; Dolj, Olt, Constanța. Buzău. Argeș — la plantatul usturoiului. Trebuie acționat ferm pentru ca in fiecare județ să se realizeze integral planurile prevăzute pentru culturile de legume. Aceasta este o obligație de primă importanță care decurge nemijlocit din sarcina organelor locale de a asigura baze proprii de producere a legumelor, astfel îneît să 'se înlăture transportul de la distanțe mari. La ultima ședință a comandamentului central s-a subliniat, totodată, obligația organelor de specialitate de a controla, parcelă cu parcelă, cum s-a realizat programul de cultivare a legumelor-verdețuri, semănatul acestora trebuind să fie încheiat în următoarele zile. în acest scop trebuie să se execute lucrări de întreținere, astfel incit să existe garanția obținerii producțiilor prevăzute.Trebuie făcut totul pentru ca în legumicultură să se desfășoare o activitate mai bună, mai rodnică, asi- gurîndu-sg astfel o producție superioară, în scopul bunei aprovizionări a populației.

Lucrătorii de pe ogoarele județului Vrancea au încheiat vineri însămințarea griului.în telegrama adresată C.C. al P.C.R., tovarășului Nicolae Ceaușescu, de către comitetul județean de partid, se spune, între altele : Mobilizați de . recentele hotărîri ale Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., de chemările adresate comuniștilor, tuturor oamenilor muncii din agricultură, în prezent continuăm cu toate forțele celelalte lucrări de sezon. O atenție deosebită acordăm recoltării strugurilor, fructelor, legumelor, sfeclei de zahăr și porumbului, asigurării furajelor, efectuării arăturilor de toamnă-
★Unitățile agricole din județul Ialomița au raportat ieri încheierea semănatului griului pe întreaga suprafață de 102 400 ha. în continuare, cooperatorii, mecanizatorii, lucrătorii din întreprinderile agricole de stat, bilizați de organizațiile partid, acționează ferm în ritul măsurilor stabilite de mitetul Politic Executiv alal P.C.R. pentru strîngerea la timp și fără pierderi a recoltei. Pină în prezent, au fost recoltate 70 000 ha de porumb, 3 500 ha de sfeclă de de soia și s-au tone de furaje, taru).

mo- de soi- Co- C.C.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, a primit vineri după-amiază pe Miguel Anjos Tro- voada, prim-ministru al Guvernului Republicii Democratice Sao Tome și Principe, care întreprinde o vizită în țara noastră.A participat tovarășul Manea Mă- nescu, prim-ministru al guvernului.Cu acest prilej, Miguel Anjos Tro- voada a transmis tovarășului Nicolae Ceaușescu din partea tovarășului Manuel Pinto da Costa, secretar general al Mișcării de Eliberare din Sao Tome și Principe, președintele Republicii Democratice Sao Tome și. Principe, salutări frățești și prietenești, împreună cu expresia sentimentelor de gratitudine ale poporului saotomez pentru ajutorul pe care Partidul Comunist Român, România socialistă i. l-au acordat in timpul luptei sale de eliberare.Tovarășul Nicolae Ceaușescu a mulțumit și a rugat să se transmită

tovarășului Manuel Pinto da Costa un cordial salut și cele mai bune u- rări, iar poporului din Republica Democratică Sao Tome și Principe urări de bunăstare și prosperitate.Președintele Nicolae Ceaușescu și primul ministru Miguel Anjos Tro- voada au avut apoi o convorbire, in cursul căreia s-au evocat cu satisfacție raporturile de strînsă prietenie, solidaritate și colaborare statornicite între țările, partidele și popoarele noastre. A fost exprimată — și de această dată — dorința ca în actualele condiții — cind poporul saotomez a trecut la edificarea noii sale vieți — să se promoveze o cooperare largă și rodnică între cele două țări, in domenii de interes reciproc, în spiritul și pe baza importantelor măsuri stabilite cu ocazia dialogului la nivel înalt, de la București, din decembrie anul trecut, apreciat că amplificarea acestei laborări este în folosul ambelor poare, al cauzei păcii și al luptei nerale împotriva imperialismului.

colonialismului și neocolonialismu- lui, pântru o lume mai dreaptă și mai bună.S-au abordat, de asemenea, aspecte principale ale actualității internaționale, evidențiindu-se mutațiile profunde care au loc în lume, în sensul afirmării tot mai puternice a voinței popoarelor de a-și făuri viitorul în conformitate cu aspirațiile lor fundamentale, creșterea continuă a rolului și influentei forțelor progresului, democrației și păcii.Schimbul dehotărirea celor două țări de a contribui activ la instaurarea unor raporturi între state întemeiate pe justiție și echitate, la lichidarea subdezvoltării și la statornicirea noii ordini economice mondiale, la soluționarea constructivă a problemelor ce preocupă omenirea, la realizarea năzuințelor de pace, libertate și progres ale popoarelor.Convorbirea a decurs într-o mosferă de caldă prietenie.

vederi a reafirmat
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Proiectul Legii
privind organizarea producției de legume

și cartofi, precum și valorificarea
legumelor, cartofilor și fructelor

zahăr, 7 000 ha însilozat 500 000 (Lucian Ciubo-
Județul Suceava

a terminat
recoltatul cartofilorîntr-o C.C. al Nicolae Comitetul județean Suceava al P.C.R., se arată că unitățile agricole cooperatiste din județul Suceava au încheiat recoltatul cartofilor.Rășpunzînd prin noi fapte de muncă grijii deosebite pe care o purtați dezvoltării multilaterale a agriculturii, se spune in telegramă, vă asigurăm, tovarășe secretar general, că oamenii muncii din agricultura su- ceveană vor acționa cu toată energia și răspunderea pentru stringerea grabnică a întregii recolte, terminarea însămînțări- lor de toamnă și livrarea peste plan la fondul central al statului a unor cantități cit mai mari de produse agricole.

9, posturile noastre

S-a co- po- ge-
leng Sary,

Manifestare economică
internațională de prestigiu,

Astăzi, în jurul orei 
de radio și televiziune vor transmite direct, 
de la Complexul expozițional din Piața 
Scînteii, deschiderea oficială a Tîrgului 
internațional București - ediția 1976.

amplă afirmare
a industriei noastreîncepînd de sîmbătă, 16 octombrie, Tîrgul internațional București — aflat la a IV-a ediție — își va deschide porțile. Despre semnificația acestei prestigioase manifestări economice internaționale ne-a vorbit tovarășul inginer CICERONE GORUNESCU, secretar coordonator al Camerei de comerț și industrie.— între manifestările expoziționale internaționale organizate periodic în capitala țării, T.I.B. ocupă locul cel mai important. Și datorită interesului pe care i-1 acordă întreprinderile românești, și datorită interesului manifestat de numeroase firme de peste hotare.— V-am ruga să precizați ce caracterizează această a patra ediție a T.I.B., ce aduce nou în raport cu precedentele manifestări ?— în primul rînd, oferta României care prilejuiește o trecere în revistă a realizărilor din ramurile și subramurile purtătoare ale progresului tehnic, reprezentînd o expresie vie a modului în care industria noastră răspunde xigențelor toarele cele mai namice ale lui și cooperării economice științifice nale.în al multe dintre zecile de mii de exponate, prezentate pe o suprafață totală de circa

e- sec- dl- comerțu-din
și tehnico- internațio-doilea rînd,

76 000 mp, sînt premiere absolute, realizări de ultimă oră din domenii de o largă diversitate, între care mașini-unelte, utilaje, agregate, echipamente și instalații pentru industria extractivă și metalurgie, producția, transportul, distribuirea și controlul energiei electrice, telecomunicații, electrotehnică, electronică și automatizări, industria petrolieră și a gazelor, adică tocmai acele domenii de interes nomia cu o culație internațional.două principale aspecte, la care se adaugă succesele manifestărilor anterioare, concretizate prin încheierea unor importante tranzacții comerciale, explică și amploarea a- cestei ediții a Tirgu- lui internațional București, la care participă, pe lingă cele 19 întreprinderi românești de comerț exterior, și 1 048 firme din 23 de țări ale lumii. Menționăm că, față de prima ediție, numărul expozanților de peste

mare pentru eco- națională și intensă cir- în comerțul Aceste

IN ZIARUL DE AZI

crescut cu la sută, ■ ceea confirmă presti- T.I.B., Bucu- devenind un
hotare a50 ce giul reștiul tradițional loc de întâlnire între producătorii, specialiștii și oamenii de afaceri din numeroase țări.— Prin ce se distinge participarea României ?— Deși o selecție a noutăților este extrem de dificilă, datorită numărului mare al acestora, se cuvin menționate mașina de rectificat universală cu comandă e- lectrohidraulică, strungul revolver pentru e- xecutarea unor operații multiple, strungul carusel cu comandă numerică, calculatorul Felix C-512, care prin organizarea struc- tural-logică și sistemul de programare, se situează printre cele mai perfecționate produse similare, instalația de foraj F-500 DEWL destinată forajului la adincimi de pînă la 10 000 metri, una din cele mai puternice și moderne in-
(Continuare 
în pag. a V-a)

at-

telegramă adresatăP.C.R., tovarășuluiCeaușescu, de către

Kampuchiei Democrate

Rubricile noastre : VIATA DE PARTID ; CUM VORBIM, CUM 
SCRIEM ROMÂNEȘTE'?; OPINIA PUBLICĂ Șl CONDUITA 
CIVICĂ ; ANCHETĂ SOCIALĂ ; FAPTUL DIVERS ; SPORT ; 

DE PRETUTINDENI

în ziua de 15 octombrie, tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, a primit pe leng Sary, viceprim- ministru pentru afacerile externe al Guvernului Kampuchiei Democrate, care face . o vizită în țara noastră.La primire a luat parte tovarășul George Macovescu, ministrul afacerilor externe.La începutul întrevederii, oaspetele a transmis tovarășului Nicolae Ceaușescu, din partea președintelui Prezidiului de Stat al Kampuchiei Democrate, Khieu Samphan, a întregii conduceri, un salut prietenesc, împreună cu urări de bunăstare și progres poporului român. Totodată, leng Sary a exprimat sincera recunoștință României socialiste, președintelui Nicolae Ceaușescu, pentru sprijinul dat luptei poporului kam-

națională, sacru la oNicolae
puchian pentru eliberare pentru apărarea dreptului existență pașnică și liberă.Mulțumind, tovarășul Ceaușescu a adresat, la rîndul său,un cald și prietenesc salut președintelui Khieu Samphan, tuturor conducătorilor Kampuchiei Democrate, precum și urări de bunăstare și fericire poporului kampuchian.în cursul convorbirii s-a subliniat cu satisfacție faptul că relațiile dintre țările și popoarele noastre se înscriu pe o linie ascendentă, cunosc o evoluție favorabilă pe multiple planuri. A fost exprimată hotărîrea comună de a amplifica și adinei — în condițiile trecerii poporului kampuchian la munca de reconstrucție și dezvoltare independentă a țării — aceste raporturi prietenești, de strîn- să solidaritate și rodnică colaborare,

păciiîn interesul reciproc, al cauzei și înțelegerii internaționale.Abordîndu-se unele probleme vieții internaționale, a fost reafirmată solidaritatea militantă a României și Kampuchiei Democrate cu mișcările de eliberare națională, cu popoarele care luptă pentru o dezvoltare independentă, pentru emancipare economică și socială. Cele două țări și-au exprimat, încă o dată, voința de a-și aduce întreaga contribuție la abolirea definitivă a vechii politici imperialiste de asuprire și dominație, de forță și inechitate, la democratizarea relațiilor internaționale, la lichidarea fenomenului subdezvoltării și făurirea noii ordini e- conomice mondiale, la edificarea unei lumi a păcii și colaborării egale intre popoare.întrevederea s-a desfășurat într-o ambianță caldă, prietenească.

ale

Toamna românească poți cunoaște cu adevărat trecînd muntele pe la Oituz, unde cadrul e de un galben amețitor, "sau urcind dinspre Cheia spre " printre copaci de bătută, ori venind Tirgu-Neamț spre într-o explozie de aprins și verde, ori cobo- rind spre Buzău .pe valea Siriului și oprindu-te să culegi, de pe marginea drumului, flori uriașe cu petale filiforme ce încep stacojii și se isprăvesc in spic de zăpadă. M-am în- tîmplat Ia sfirșitul verii in surii munți Cantabrici din Iberia sau în blonde crîn- guri bieloruse ori în foșnitoare parcuri croate, dar nicicînd și niciunde n-am întîlnit o toamnă de un colorit atît de fastuos ca la noi.Ceva din policromia naturii se regăsește și în viața de toate zilele, căci zona cenușiului, a culorilor indecise se restringe treptat. Cu nu prea mulți ani în urmă, într-o scrisoare deschisă, publicată in paginile ziarului, întrebam Ministerul Industriei Ușoare de ce ne îmbracă numai în negru, verde bolnav și gri tulbure ; azi privești standul de stofe din magazine și observi cu plăcere cafe-

Brașov aramă dinspre Bicaz frunziș

niul voios, albastrul sincer cu dungi albe, seinul cu picățele, cărămiziul cu firicel auriu. în magazinele de mobilă au apărut sufragerii tapisate ; înflorat, pă- tuțuri sidefii, dormitoare sepia și fotolii ca zmeura evident, ochiul e mai bucu-

pe cea a trăsnetului, e ca un.1 crîng alb castaniu, in acorduri elegante de ceramică și porțelan. Pe un a- gregat cit o stincă s-a tras un brîu șofraniu. „E foarte frumos și de un efect neașteptat" — îi spun directorului general. „Da, e fru-

fi urmărit în toate numeroasele sale drumuri pe scheletele metalice". Dar și oaipenii poartă halate diferite : unele sînt de culoarea cerului în după-amiezi- le sale senine, altele seamănă cu apa mării pe înserat, iar. cîteva bat în șoco-

Culorile toamnei
Reportaj de Valentin SILVESTRU

ros decît atunci cînd întîl- nea doar unicul, exclusivul maroniu-negru-roșcaț greoi și întunecos.Și din fabrici dispare culoarea cîndva atît. de caracteristică a funinginii. Treci prin halele imens.e ale uriașei întreprinderi oltene „Electroputere" și le întîlriești. cu cele .mai felurite tonuri. Masiva și .impunătoarea locomotivă diesel căre se pregătește să plece la Liverpool e o rap- din snopii de fire ale insta- sodie sobră de culori. Laboratorul de încercări, unde . . _ _______ ____ ....puterea provocată o atinge plică, fiecare fir se cere a■ J . . . . . , . i? . -. ",

mos — încuviințează — deși, firește, nu e preocuparea noastră principală, dar de cind am ajuns la concluzia că în această problemă trebuie să lăsăm . loc cit mai larg fanteziei oamenilor, rezultatele au întrecut așteptările".Tntr-una din secțiile fabricii bucureștene de telefonie, „Electromagnetica", rămîn o clipă locului, uimit de multitudinea, culorilorlațiilor. „Aici, diversitatea e o necesitate, mi se ex-

latiu (ale controlorilor de calitate). Sint diferite și după secții — suri de cineva — intre altele se observă mai lesne plimbăreții... La „Tricodava", produsele de pe mesele de lucru, de pe platourile mașinilor repetă, în serii infinite, spectrul solar, iar în enormul depozit închizi întîi ochii, o clipă, ca să poți percepe apoi extraordinara gamă colo- ristică.Ne plimbăm agale călăuziți de masivul și atît de binevoitorul primar al Medgidiei, Iftimie Ilisei, și

avem impresia unui peisaj cosmic. Pe tăpșanele prelungi. smălțate de trandafiri, statui și statuete, forme splendide de ceramică, sculptate de mîini dextere, cu gingășie și forță totodată. făpturi visătoare, gesturi închise într-o volută catifelată, imagini rotunde ale muncii și creației, înălțări arborescente cutezătoare. vase colțuroase, amfore dulci, stîlpi spiralați, grinzi grele îngemănate, o simfonie a pămîntului trecut prin foc în sunete de harfă eoliană și flaut celest.,— E rodul unei idei locale, ne spune primarul. Am invitat studenții în arte plastice, în fiecare an, să folosească aici imaginația lor și cuptoarele fabricii noastre, lutul generos și, in fiecare an, acest muzeu în aer liber sporește cu noi opere de artă.Colegul nostru, scriitorul Corneliu Leu. medgidist de baștină, ne informează că aici e acum orașul cu cel mai turi cap pa. cit avea ceramica turnată : încep de-la aceea a oului de turturică și sfîrșesc la a-

Succese ale
energeticienilor

marc număr de sculp- pe metru pătrat și pe de locuitor din Euro- N-am știut, pînă aici, de multe culori poate
(Continuare în pag. a Il-a)

Apropiata' sărbătorire ; a „Zilei enbrgeticiariului" este întîmpîna- tă de oamenii muncii din acest , important sector de activitate cu realizări remarcabile.• Printr-o mai bună exploatare a agregatelor și reducerea perioadei de imobilizare a lor în revizii și reparații, muncitorii, inginerii și-tehnicienii termocentralei Ișalnița au reușit să producă în plus, pe bază de lignit, 135 milioane kilowați-oră și să depășească cu 11 la sută planul la energia termică.• Și energeticienii termocentralei Govora au rotunjit la 70 milioane kilowați-oră cantitatea de energie electrică produsă, de la începutul anului, peste prevederi, depășind astfel de peste două ori angajamentul asumat în întrecerea socialistă pe 1976. Pe această bază a fost obținută o producție industrială suplimentară de circa 26 milioane lei.• Energeticienii de la Iernut,Fintînele și. Tirnăveni, din județul Mureș, au sistemul energetic peste prevederile planului la zi, 279 milioane oră. Gospodărind cu fiecare gram ‘ _______ 7colectivele din această ramură au economisit aproape 20 000 tone combustibil convențional.

pulsat in național;kilowați- pricepere de combustibil,
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JfaptulI Comuniști fin institutele de proiectare
DIVERS proMori ai soMr cKimiive, cutezătoare, eficiente
Sfecla 
dolofană

Scriam de curind in rubrica 
noastră despre cițiva dintre car
tofii uriași recoltați in județele 
Sibiu, Neamț și Bacău, „decanul 
de greutate" fiind pină in pre
zent un tubercul cules de coope
ratorii din Sinzieni — Covasna, 
care cintărește peste 2 kilogra
me. Iată că, din Argeș, corespon
dentul ziarului nostru, Gheor- 
ghe Cirstea, ne anunță că la 
ferma Oiești a l.A.S. Curtea de 
Argeș a fost recoltată o sfeclă 
furajeră în greutate de... 20 de 
kilograme ! Mărimea ? Cam cit 
un miel dolofan. Fiindcă veni 
vorba de miei, să vezi la iarnă 
bucurie pe cele 3 500 de oi ale 
fermei, care vor „savura" ase
menea sfecle cit ele de mari.

Cine o mai
lua cercei...

Două fetițe cu codițe și cu 
cercei în urechi au fost oprite 
la colțul străzii de două necu
noscute. Una dintre ele :

— Vai, ce frumoși cercei ai I 
Nu vrei să mi-i dai și mie să-i 
încerc nițel ?

— Da, tanti.
De cum s-ău 

în mină, cele 
Daniela Sandu și 
Moldoveana din Ploiești — 
și dat bir cu fugiții. Prinse re
pede de miliție, cele două au 
recunoscut că nu erau primele 
fetițe pe care le înșelaseră. Să 
sperăm, că vor fi însă ultimele.

Mărturisim că nu întîmplător am, ales Centrul de proiectare al județului Bihor ; intenționam să scriem un articol care să releve o serie de preocupări și bune rezultate in proiectarea unor construcții industriale, agricole și social-edilitare după soluții raționale, ieftine și eficiente — iar specialiști care cunosc bine sectorul respectiv ne recomandaseră, printre altele, experiența acestei instituții din Oradea. Mai mult, la Comitetul județean Bihor al P.C.R. ni s-a vorbit în cuvinte de laudă despre faptul că organizația de partid din acest centru — înfăptuindu-și rolul de conducător al întregii activități politice și profesionale la locul de muncă — se dovedește, în ansamblul său și prin fiecare comunist în parte, promotor al realizării unor proiecte care, în spiritul indicațiilor formulate în acest sens de conducerea partidului, de tovarășul Nicolae Ceaușescu, să evite supradimensionările și consumurile mari de materiale, oferind rezolvări optime, cu cheltuieli minime și maximă eficiență.Bunele recomandări cu privire la activitatea comuniștilor, a celorlalți lucrători din Centrul județean de proiectări Bihor își au o corespunzătoare acoperire în fapte. Concret : planul — însemnînd circa 400 proiecte anual — este îndeplinit potrivit graficului stabilit. Construcțiile industriale de interes local, toate ansamblurile de locuințe și edificiile so- cial-culturale din județ, toate marile lucrări edilitare din localitățile biho- rene, cît și alte obiective noi apărute în unele județe limitrofe au fost concepute inițial pe planșetele proiectanților de la acest centru care în aprilie ’77 își va aniversa 20 de

ani de activitate. Cît privește preocuparea manifestată aici pentru a se proiecta construcții raționale, fără a se face rabat calității, un singur exemplu este edificator : hotelul „Dacia" din Oradea, sinonim aproape ca mărime, confort și eleganță cu hotelul „Nord" din București, a fost proiectat astfel incit a costat aproximativ cu jumătate de preț mai

pradimensionare, iar în al doilea de cheltuieli costisitoare, și proiectele au fost refăcute.Tovarășul inginer Leontin Pescarii, directorul centrului, ne-a caracterizat în cuvinte elogioase modul în care comuniștii, organizația de partid, acționează pentru îndeplinirea exemplară a sarcinilor profesionale. Practic, toate ședințele biroului

DIN EXPERIENȚA ȘI ACTIVITATEA CENTRULUI 
JUDEȚEAN DE PROIECTARE BIHOR

puțin față de acesta din urmă. Centrul județean de proiectări Bihor este cunoscut și recunoscut pentru faptul că, de mai multă vreme, folosește căi și mijloace eficiente de colaborare cu beneficiarul (de la întocmirea proiectului, la fața locului, și pină la urmărirea realizării construcției pe teren), aplică un sistem de stimulare propriu, care contribuie la reducerea duratei și sporirea calității în proiectare, pre- văzînd cheltuieli minime și consumuri materiale judicioase. Este drept, nu întotdeauna toate proiectele sînt subordonate în întregime ideii mereu actuale a eficienței economice maxime. O documentație pentru o hală nouă la fabrica de reșapare și alta pentru un drum județean au fost avizate negativ de forurile superioare, în primul caz fiind vorba de su-

organizației de partid încep, indiferent de celelalte probleme de pe ordinea de zi, cu același punct : analiza stadiului de îndeplinire a planului. Iar adunările generale abordează, de asemenea, aproape de fiecare dată, și cite o temă privind producția. O adunare generală a avut ca obiectiv analiza activității tovarășilor care efectuează controlul tehnico-economic, adunare în care dezbaterea a pornit de la prezentarea unor situații concrete în lumina marilor responsabilități pe care conducerea partidului le-a trasat specialiștilor învestiți să urmărească a- plicarca hotărîrilor. a planurilor tehnice și financiare, a calității proiectelor și, pină la urmă, înseși a legilor țării. Din practica muncii de partid face parte, de asemenea, ca un element stimulator al responsabilității
Poftim.
văzut cu cerceii 
două .,tanti“ — 

Florentina 
au

Cu călătorii
pe 
locomotivă

• ••

înainte de plecarea trenului personal 4 346 din gara Satu- Mare— Ferăstrău nu s-a mai auzit atit de cunoscutul îndemn „Poftiți în vagoaneee !“, pentru bunul motiv că trenul venise în stație arhiplin, iar navetiștii, ieșiți la acea oră a prînzului de la muncă, luaseră cu rile și tampoanele. Cițrvjamtre•' ei, cu bilete sau abonamente, nemaigăsind locuri nicăieri, s-au urcat pe... locomotivă. Cum nu se putea circula în asemenea condiții, trenul n-a primit cale liberă. Abia după o oră și jumătate de întirziere, personalul gării a găsit o soluție „salvatoare", atașînd la tren încă vagon — deși insuficient acesta.Cine răspunde pentru cele de minute de staționare ? Des-au vîndut bilete cit pentru două trenuri ? La ambele întrebări poate primim un răspuns de la gara Oradea (stația „mamă"), care a format trenul și care a avut neinspirata idee să retragă din respectiva garnitură două vagoane.

Noi ansambluri de locuințe la Satu-Mare

• •
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| Plus ce mai

A

întreținuși care

nu-și plătesc intreți nerea

unȘi90ce

Un examen
trecut
cu brio

din Sălsig (Maramureș) 
pragul nunții. Viitoarea

C.Z. era în 
mireasă s-a dus după tirguieli 
la Satu-Mare. Abia cînd se afla 
intr-un magazin și-a dat sea
ma că nu mai are cu ce-șl cum
păra cele de trebuință, pentru 
că-și pierduse toți banii și acte
le. S-a dus glonț la miliție. A 
fost ascultată cu atenție, după 
care i s-a spus :

— Pe viitor să aveți mai mare 
grijă de bunurile dumneavoas
tră. Poftiți banii și actele. Nu. 
nu ne mulțumiți nouă, ci eleve
lor Eugenia Murgu și Clara 
Komlady din anul IV-C de la 
Liceul industrial de alimentație 
publică din Satu-Mare.

Un examen trecut cu brio de 
cele două viitoare lucrătoare in 
comerț.

— Nu admit să nimeni la ușa mea mă deranjeze !Care dintre noi nitam-nisam, să ranjat în propria ță ? în cazul autoarei replicii, A. G. din București, atit de sensibilă la respectarea dreptului de liniște, această locatară „uită" în mod sistematic, aproape în fiecare lună, să treacă pe la administrația blocului spre a-și achita cotele pentru cheltuielile comune.Odată cu mutarea casa nouă" — proces mai accentuat astăzi, torită grijii statului, toate localitățile țării unii locatari încep să-și acorde singuri un fel de „dispensă" de la obligațiile ce le revin în calitate de... chiriași. „Nu să bată nimeni mea" — a ripostat A. G., atunci cind conducerea asociației locatarilor, organism ales de obște, i-a cerut să-și îndeplinească îndatoririle de locatar. Dar a doua zi, cind numele ei și ale altora aflați în aceeași situație au apărut afișate la avizierul blocului, locatarii rămas indiferenți, cinii i-au spus-o rect : „Nu e corect să-ți plătim noi cheltuielile. Dacă nu te încadrezi în normele de conviețuire în bloc, vom

bată și sădori,arfie de- locuin-

„în tot da- in
admit la ușa

n-auVe- di-

urmează
por- cale i-ar a-și

După terminarea serviciului, Alexandru Pop din Turda a nit spre casă. Ieșindu-i iii o bodegă, și-a zis că nu strica o cinzeacă pentruface poftă de mincare. Dar prima cinzeacă a atras-o si pe a doua, și pe a noua surată, astfel incit, la plecare, văzînd că nu prea se mai poate bizui pe picioare, s-a gîndit să se ducă acasă „motorizat". S-a urcat pe un tractor (41-CJ-4248) și a dat bice cailor-putere. Cînd a ajuns aproape de casă, a tamponai o mașină. Aflind că șefului agenției localitate, lui Pop ma la loc : „Am Precis că mașina Plătește ADAS", plătește ADAS, dar cu... banii lui. Plus ce mai urmează.

mașina este a ADAS din i-a venit ini- avut noroc, e asigurată. Intr-adevăr.
I

Rubrică realizată da
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii"

I
II
I
I

cere să Simțind publice sale, A. dată înSe procedează însă în toate cazurile așa ? Nu. Iar consecințele, cind asemenea fapte sînt trecute cu vederea, iau traiectorii de-a dreptul ciudate. Mihai Bradovski a locuit

se ia măsuri", controlul opiniei asupra faptelor G. a intrat de in- legalitate.
normele și obligațiile de conviețuire în bloc ?“. Vedeți, aici e aici ! Uneori din grabă, alteori dintr-o greșită înțelegere a „relațiilor de vecinătate" (de ce să-mi supăr vecinul ?) trecem pe lingă fapte și atitudini care solicită în mod obligatoriu și intervenția noastră. Atunci cind opinia loca-

$/ CONDUITA CIVICĂ
o vreme (veți vedea cînd și de ce și-a schimbat domiciliul — n.n.) intr-un bloc din cartierul Crihala — Drobeta Tr. Severin. Circa trei ani a folosit apartamentul statului fără a achita un leu din obligațiile ce-i reveneau pentru cheltuielile comune. Cine-i dă dreptul unui om să folosească un bun încredințat de societate. dacă el nu-și îndeplinește îndatoririle elementare pe care și le-a asumat la primirea acestuia ? Ciudat este că vecinii lui M.B. nu și-au pus niciodată această întrebare. „De unde să știm noi — s-au mirat mai tîrziu — că există asemenea oameni care sfidează

tarilor din bloc s-a ho- tărit să-și spună cuvintul a aflat cu stupoare că M.B. și-a luat geamantanul și s-a îndreptat spre alt... cartier. Iar nirea" lăsată peste 2 500 lei comune neachitate — a fost o vreme suportată de ceilalți.E cumva M.G. un caz izolat ? Nicolae Bărboi, șeful -biroului activitate obștească al primăriei din Tg. Jiu, ne-a prezentat o listă cu 15 locatari din cartierul ..9 Mai" aflați cu cheltuielile comune în restanță de 1—2 ani. La fel, președintele unei asociații de locatari din Clui-Napoca ne-a arătat o listă de 10 loca-

„moște- de cl — cheltuieli

tari care nu și-au plătit cotele de întreținere pe o perioadă și mai lungă.Este de neînțeles respectivele asociații lăsat atit timp pe în cauzg treținuți" lalți crezut că asemenea teri de la normele conviețuire socială, ar fi fost supuse dezbaterii publice ar fi rămas fără ecou. Apoi, știut este că pentru astfel de abateri legea își asumă ea însăși răspunderea de a interveni. Iar exigențele ei sînt, în asemenea cazuri, deosebit de drastice. l}ar oricît de exigentă ar fi legea nu putem beneficia de prerogativele ei dacă nu ne facem noi înșine datoria de apărători ai ei. Esențial este ca opinia colectivă să se constituie în judecătorul unor astfel de a- bateri. Pentru că, intr-o colectivitate în care oamenii se cunosc de ani și ani, în care se stabilesc raporturi de conviețuire ca într-o mare familie, opinia blocului este și ră- mine — atunci cînd își exercită rolul — cel mai eficient educator în stare să între .oameni, spiritul de autoexigență.

cum i-au cei „în- cei- locatari. E greu de aba- dedacă
să fie de către

relațiilearmonizezesă dezvolte exigență și
Constantin PR1ESCU

Formarea omului nou — sarcină complexă, fără precedent în istorie, asumată de partidul comunist — angajează energiile întregii națiuni, presupune atitudinea activă la fiecare loc de muncă pentru statornicirea trăsăturilor morale înaintate. Așa cum se află înscris și in Codul etic comunist, așa cum se prevede și in recentele PROIECTE DE LEGI PRIVIND RECRUTAREA ȘI REPARTIZAREA FORȚEI DE MUNCA ȘI ÎNCADRAREA ÎNTR-O ACTIVITATE UTILA A UNOR PERSOANE APTE DE MUNCA, conștiința civică a fiecărui om al muncii obligă Ia o atitudine exigentă, fermă, combativă față de manifestările retrograde, de nemuncă, față de „filozofia" traiului pe spatele celor care asudă. îngăduința, cumse- cădenia prost înțeleasă, „duhul blîndeții", spiritul tolerant, intr-un cuvint, nu sînt deloc „armele" potrivite împotriva chiulului, a lenei, împotriva celor care trag spre traiul ușor fără să pună umărul la muncă, alături de umărul poporului. Dar despre toate acestea, mai pe îndelete, in ancheta de fată.Nu. băiatul nu se afla la uzină, cum nu fusese aici de multe, chiar de foarte multe zile. Nu era nici acasă : maică-sa, desenatoare in atelierul de proiectări. l-a căutat la telefon, dar în zadar.— O fi pe stradă, a conchis șeful lui de secție, inginerul Gheorghe Că- vășdan (secția sudură I a întreprinderii de vagoane Arad). Și a lăsat o pauză, voind parcă să întărească astfel tot oe istorisise pină atunci... II cheamă Zambo Ladislau. A făcut școala profesională și a învățat meseria de sudor. Dar nici nu s-a angajat și... în 1973 a vrut să-și facă lichidarea. Cu chiu cu vai l-am convins să rămînă. Nu pentru că am fi avut noi mare nevoie de el, ci pentru că,

dimpotrivă, știam cît de mare nevoie are el de noi, fără să-și dea seama. In ’74 nu l-am mai putut reține. Și-a făcut lichidarea. Pe unde o fi umblat, ce-o fi pățit nu știu, dar in scurt timp ne-am trezit cu el aici, din nou. L-am primit. Am pus totul pe seama vîrstei lui prea fragede. a lipsei de experiență. Din nou insă a început să absenteze. Am discutat cu el foarte serios. „Ce se in- tîmplă cu tine? — l-am întrebat. Ce te nemulțumește aici ?“ „E prea greu I" — mi-a răspuns băiatul cu o voce de om slab și năpăstuit. Dacă 1-ati cunoaște ați vedea însă că-i o namilă cît ușa. cu umerii de un metru. In sfîrșit. cineva l-a ajutat să se transfere într-o altă secție, la un

comuniste, obiceiul ca la fiecare ședință de birou sau adunare generală cite 2—4 membri de partid să informeze despre activitatea lor politică și profesională. In același spirit, în- vățămîntul politico-ideologic este strins legat prin tematică și dezbateri de sarcinile puse de partid în fața proiectării și construcțiilor.Desigur, o analiză critică în evidență existența și în colectiv a unui șir întreg de bilități care se cer fructificate, existența încă a unor lipsuri prin a căror remediere munca de partid se va îmbunătăți în continuare. Ședințele birourilor de partid și adunările generale nu asigură totdeauna în baza unui program, analiza activității și orientării tuturor colectivelor, a șefilor de proiecte ; controlul de soluție nu se face în toate cazurile sistematic ; unii membri de partid ar trebui să depășească stadiul intervențiilor în ședințe (intervenții binevenite, desigur), trecînd și la sprijinirea efectivă a colegilor care mal au nevoie de ajutor ; mai sint probleme de educare a unor arhitecți în spiritul cerințelor și exigențelor impuse de conducerea partidului in acest sector ; ar fi bine ca în C.T.E., sector-cheie al centrului, să fie promovați mai mulți membri de partid (acum proporția este de 1 din 5) ; este necesar să se pună accentul cuvenit pe propaganda vizuală, întrucît gazeta de perete ne prezenta în octombrie numărul festiv de... „23 August", iar fotomontajele, lozincile, chemările, graficele ilustrative și convingătoare lipsesc tocmai, la un asemenea institut unde talentul și fantezia nu sînt deloc absente.— Aveți dreptate, recunoaștem existența acestor deficiențe — ne spunea tovarășul Oprea Ene, secretarul biroului organizației de bază. Desigur, că vom acționa hotărît pentru înlăturarea și evitarea lor in viitor — ceea ce ne va ajuta să îndeplinim cu cît mai bune rezultate programul de măsuri pe care l-am adoptat de curind. Este vorba de programul întocmit imediat după recenta consfătuire de lucru de la C.C. al P.C.R. consacrată activității in domeniul proiectării și construcțiilor industriale. Am și realizat citeva puncte din acest program : am prelucrat imediat, cu întregul personal, comunicatul consfătuirii, subliniind și dezvoltind sarcinile ce ne revin în mod special ; am reexaminat și revizuit — în lumina indicațiilor — proiectele aflate în lucru la noi, cit și cele aflate în execuție pe șantiere ; am adoptat un riguros plan de reciclare a proiectanților, astfel incit la fiecare colectiv să se poată studia și documenta soluțiile nomice cele mai alcătuit colective din rîndul celor cialiști, care cum se aplică indicațiile conducerii partidului și informează apoi în adunările generale : in luna octombrie ședbițg de birou va discuta un referat .pe țeiria „Cum se aplică indicațiile cdțiduc’erji partidului și statului privind pregătirea proiectanților pentru a putea corespunde sarcinilor de a întocmi documentații cu o calitate sporită și la un preț de cost scăzut"....Intr-un cuvînt, un program al muncii de partid care va conduce la dezvoltarea pe un plan superior a experienței acumulate aici.

pune acest posi- ca și

tehnico-eco- avantajoase ; am de mai urmăresc comuniști, buni spe- în teren

G. M1TRO1
D. GAJĂ

(Urmare din pag. I)

„TEXTILA GALAȚI
Inițiativă muncitorească pentru 

sporirea calității produselorLucrătorii întreprinderii „Textila" din Galați manifestă o preocupare constantă pentru calitatea produselor. Aceasta se poate observa la nivelul tuturor secțiilor unității, în toate filaturile și țesă- toriile sale. Să exemplificăm, de pildă, prin acțiunile și rezultatele obținute în această direcție la secția de țesătorie. După cum ne declara ing. Constanța Niculiță, șefa Secției, aici a luat naștere o foarte interesantă și utilă inițiativă, intitulată : „Nici un metru de țesătură de calitatea a treia". Scopul : eliminarea încă din fabricație a produselor cu defecte pronunțate. Inițiativa s-a declanșat la propunerea uneia dintre țesătoarele fruntașe ale secției — Maria Matei — în vara acestui an. Cel dinții exemplu a fost dat, desigur, de respectiva muncitoare și de tovarășele ei de lucru, care, de la lansarea inițiativei, au eliminat practic din fabricație produsele de calitatea a treia. Treptat, inițiativa a început să fie aplicată de întregul schimb, ea urmind să fie generalizată la nivelul secției. Rezultatele acestei inițiative muncitorești sînt deosebite. Dacă anul trecut produsele
FOCȘANI

de calitate extra și I au reprezentat 84,6 la sută din totalul țesăturilor, pe semestrul I al acestui an ponderea acestor produse a crescut la 93,8 la sută, în iulie și august a.c. la 98 la sută din totalul producției, in luna septembrie atingînd 99,3 la sută. In același timp, coeficientul deținut de produsele de calitatea a treia a scăzut de la 0.7 la sută în anul 1975 la 0,2 la sută pe semestrul I și 0,1 la sută in trimestrul al treilea din acest an. Menționăm In rîndul fruntașelor secției, alături de Maria Matei, inițiatoarea acțiunii, și numele țesătoarelor Ana Brinză,; Virginia Popovici, Elena Niculeț. Maria Alexandru. Ana Sere, Vioi rica Mihalache, Dumitra Năvodaru ș.a. In același timp cu atenția a- cordată sporirii calității, producția in ansamblul ei cunoaște substanțiale depășiri cantitative. Bunăoară, la secția țesătorie, pe nouă luni din acest an s-au realizat suplimentar 15 200 mp țesături și 23 400 mp textile nețesute. în condițiile obținerii unor importante economii la materia primă ; 3 800 kg fire la țesături și 12 000 kg fire la textile nețesute. (Dan Plăeșu).

Se extinde și se modernizează rețeaua 
comercială și deActivitatea rețelei comerciale și de alimentație publică, de care răspunde Direcția comercială a județului Vrancea, a cunoscut în ultimii ani o continuă dezvoltare și modernizare, reflectată în creșterea continuă a posibilităților de satisfacere intr-un grad sporit a cerințelor populației pentru mărfuri industriale și bunuri alimentare. Irț acest scop, pe lingă preocupare!), organelor de specialitate de a asigura o bună aprovizionare a unităților cu mărfuri solicitate de cumpărători, s-a acordat și se acordă o atenție sporită folosirii raționale a bazei materiale e- xistente, extinderii formelor moderne, accesibile de comerț. Așa de exemplu, în sectorul alimentar se realizează în prezent peste 80 la sută din totalul desfacerilor prin magazinele cu autoservire. De asemenea, a crescut și ponderea vinzărilor prin re-

CULORILE
ceea a blănii de urs bătrîn. „Să le placă cetățenilor să trăiască în orașul lor, peisajul să le bucure ochiul și inima, acesta e rostul ultim" ne spune primarul în timp ce intrăm în Muzeul Medgidiei, unul din cele mai bogate și mai pasionante lăcașuri de artă românească modernă, unde ne întimpină, printre altele, picturile calde și puternice ale lui Lucian Gri- gorescu. originar tot de aici, strîngînd în pînze raze din soarele veșnic al Do- brogei. „Era un tîrg prăfos și înfundat, năpădit de bălării și gunoaie, necăjit, uitat, amorțit". Acum e un oraș pastelat, potopit de trandafiri, cu bulevarde largi, clădiri înalte. Primarul întinde mina cit un baros, desenează lin un arc prin văzduh și deodată vedem cu ochii duetul de un jumătate care

te oraș do la stadion și hotel pină la gară și la port, ca o aripă de pasăre gigantică. Va fi alb...

minții via- kilometru și va trece pes-

Stăm în băncile Liceului agricol din Huși, ca elevii, și profesorul Tudose, o enciclopedie vie a viticulturii, ne scoate din dulapuri cite o sticlă ca să ne explice ce licori dă aici pămîntui oamenilor. Iată un vin de culoarea bronzului, altul ca mierea proaspătă, unul chihlimbariu, uh soi bă- tînd în roz și altul porfiriu, o sticlă ca fumul și alta violet-întunecat, un vermut de plante In semitonurile granatului, un lichior greu în cele ale smaragdului, o vișinată sangvindentă și, in sfîrșit, Vinul negru, definitiv, ca noaptea fără lună și fără stele, ca adîncul neștiut al apei, ca fără vise, ca ochii vencei care toarnă în cupa de cristal, riile hușene pe dealuri urcă domoale,
somnul moldo- binișor Podgo- departe pe

loc de muncă rivn.it de mulți : în atelierul de prototipuri. Acolo sint cei mai destoinici meseriași, condițiile de muncă cele mai bune. Poate că o să-i placă — mi-arn zis. Ași I Nici acolo nu s-a ținut de treabă și după citeva luni ne-am trezit cu el înapoi.

tă-1 : ..Subsemnatul Zambo Ladiislau, sudor la secția Montaj sudură I. îmi iau angajamentul că la prima absență nemotivată să mi se desfacă contractul de muncă. Arad, la 23 04 1976". L-am reprimit. După o săptămînă a venit să ceară concediu. „Obasi-

de necazurile ce i le face fiul ei ?“Am căutat-o pe tovarășa Zambo Etelka, mama tinărulud în cauză. O femeie scundă, cu chipul blind. încărunțită parcă prea devreme. Da. știe tot ce face și ce nu face fiul ei. Șie că ar trebui să

tre și anume că totul, absolut totul se clădește pe muncă. Munca este „cheia universală" pentru toate bucuriile. Recitiți istorisirea șefului de secție și veți desluși toleranta și resemnarea sa in fața capriciilor lui Ladislau Zambd. El a făcut par-
Cind lenea e „combătută"

cu... duhul blîndeții
---------------------------------- anchetă socială ----------------------------------Cei de la prototipuri ni-1 „restitui.au" ca pe o marfă cu defecte. A mai lucrai un timp, apoi a lipsit multe zile la rind și-atunci. in mod legal, i-am desfăcut contractul de muncă. Dar a venit la noi inginerul Neceaev. șeful atelierului de proiectare : ..Știți că mama băiatului lucrează la noi ? I-ați făcut un mare rău. Singură l-a crescut și îl ține si acum ca pe un copilaș drag. Ar trebui s-o ajutăm pe femeia asta...". Ne-a înduplecat. Băiatul a venit cu un angajament geris. la

se" de atîta muncă. ,.E urgent ? Ai vreo treabă ?“ ..Nu. zice, vreau să merg la mare". „Cu ce bani ? Că n-ai lucrat decit o săptămină". „îmi dă mama". A plecat la începutul lui iunie.. Are 21 de ani „copilașul". Și vreo 80 de kg. Mănîncă cit șapte, dar nu muncește nici cît musca Ia arat. Umblă pe stradă înconjurat de fete. Am să Ie opresc într-o zi și-am să le spun : „Voi știți că banii din care vă plătește băiatul ăsta cafelele și coniacul sînt cîștigați prin munca unei femei care, a albit

muncească și nu să piardă vremea ne bulevard. Știe, dar n-are ce să facă, „băiatul" n-o mai ascultă.La prima vedere s-ar Părea că. intr-adevăr, nu e nimic de făcut, că asta-i soarta si gata, „băiatul nu vrea să muncească, vrea să trăiască pe spinarea altora. s-o ducă tot într-o distracție prin cafenelele orașului..." La o privire mai atentă însă, multe erau și mai sînt încă de făcut pentru ca tînărul Zambd Ladislau. și alții ca el, să înțeleagă adevărul fundamental al societății noas

te dintr-o echipă. Ce-a făcut echipa pentru a-1 ajuta să-șf înțeleagă eroarea ? Era membru al organizației U.T.C. Cum l-au ajutat tovarășii lui din organizație ? La o săptămină după o reangajare, șeful secției i-a acordat un concediu de odihnă (cuvenit âbla după 11 luni I). Ce avea do înțeles din asta „băiatul" ? Un singur lucru : că abdicarea de la principii și norme e admisă. Tolerat, iertat, dojenit cu blîndețe. primit și reprimit, privit cu simpatie s* îngăduință. întâmpinat si

alimentație publică țeaua comerțului stradal. In contextul acestor preocupări se remarcă și atenția ce se acordă amplasării și construirii unor noi unități comerciale. Astfel, zona centrală a municipiului Focșani a fost îmbogățită în acest an cu noi dotări comerciale. Aici au fost date in folosință magazine de confecții, încălțăminte, galanterie și marochinărie. un magazin alimentar cu autoservire, precum și un restaurant cu profil lacto-vegetarian. De la direcția comercială am fost informați că in prezent se află in diferite stadii de execuție noi magazine de desfacere a produselor industriale și alimentare, u- nități de alimentație publică. O parte dintre acestea sînt amplasate in zona de sud a orașului, în cartierul situat în vecinătatea platformei industriale. (Dan Drăgulescu).
TOAMNEI

fă-
pante cîndva roase de ape maștere și măcinate de vînturi iuți, coboară agale spre Prut și cheamă totdeauna soarele către ele dînd producții-record,cînd cîteodată să nu mai a- jungă spațiile de depozitare, ba. intr-un an, trebuind gospodarii să bazine cu alte să aibă unde și provizoriu, Vin.O experiență Interesantă și fertilă a județului Vaslui, statornicită mai ales de o stațiune experimentală azi binecunoscută in tară, a demonstrat că și pămîntu- rilc de pantă erodată pot fi transformate în soluri fertile pentru agricultură și viticultură cu un efort stăruitor. călăuzit de vrednicie, abnegație și imaginație științifică. Dealuri o- dinioară pleșuve au căpătat acum culoarea porumbului și a strugurelul, atit de familiar moldovea-

golească și destinații ca pune, măcar prea multul

a ■ ■ a sacasă cu blîndețe oarbă, n-avea de înțeles decit că așa-i viața...După cum se vede, se culeg ' cu virf și îndesat roadele amare ale toleranței. Că îngăduința, cumse- cădenia practicată cu generozitate demnă pentru o cauză mai bună nu sînt „armele" potrivite împotriva lenei, a nemuncii, ne-o dovedește și un alt caz. Istorisește același șef de secție :— Mircea Bălăci a lipsit două săptămîni. Ar fi trebuit să-i desfacem contractul de muncă. Dar... n-am făcut-o. I-am trimis o scrisoare si a revenit la treabă. Apoi iar a dispărut... I-am desfăcut contractul. Dar a revenit și l-am angajat din nou. pe baza unor angajamente scrise. Apoi a dispărut iar. Am primit de la el următoarea scrisoare : „Vă rog foarte frumos să-mi aprobați 4 zile ooncediu fără plată pentru a-mi aranja o chestie familiară. Vă rog foarte frumos să mă ajutați ca și pină acuma că nu vă voi supăra cu alte chestii asemănătoare. A- cest concediu să fie de pe data de 12 pînă pe 15 inclusiv... Vă mulțumesc foarte frumos... Bălăci Mircea". Zilele au trecut, s-au făcut Săptămîni. dar omul „care mai fusese ajutat" n-a venit la treabă. „Sîn- tem hotărîți să terminăm

nului incit 11 denumește fi cu genericul „poamă".Scriu la o masă de mesteacăn, într-o poiană și vin- tul aduce, nu știu de unde, așezindu-mi pe filă o frunză de arțar... Și. deodată mi-amintesc de Canada, de seara aceea neuitată de la Montreal, cind s-a înălțat, pentru prima oară, stindardul patriei pe cerul Olimpiadei, cind priveam in ochii adinei șl serioși ai fetiței pentru care atunci, pe planetă nostru și cînd un venit dc departe, țară mică, pe care tăm pe glob răsucindu-1 de mai multe ori, m-a strins de braț și mi-a spus, cu fior autentic : „Cît de frumoase sint culorile românești domnule, monsieur, sir și, cită armonie în alăturarea lor. ...Dacă și țara dumneavoastră e astfel, a- tuncl înseamnă că aveți cu ce vă desfăta privirile 1"Intr-adevăr, așa e.

răsuna, imnul străin, dintr-o o cău-

■ ■ ■ ■ Dcu el" — se arată, acum, neînduplecat, inginerul.E prea drastică această de pe urmă hotărîre a șefului de secție ? Nicidecum. Numai de și-ar ține făgăduiala I Numai așa ar înțelege și Mircea Bălăci că întreprinderea nu-i o chermeză cu intrarea benevolă...Și mai aînt și alte cazuri. Toate acestea, tovarășul Căvășdan ni le-a istorisit la capitolul necazuri cu oameni recalcitranți. Și cu rugămintea de a nu le da publicității. Deoarece indulgența pe care a vădit-o ar putea să fie înțeleasă greșit. Asigu- rindu-1 că n-o va înțelege nimeni greșit, nu ne cerem scuze că am „divulgat-o". Cum ar putea cineva s-o înțeleagă greșit ? Adică, altfel decit ca pe o neavenită „bunătate" față de chiulangii și leneși ?— Fiul meu zice că șeful secției e un om prea aspru — spunea Etelka Zambd. Și de aceea, do frică, nu se duce la lucru, intră în întreprindere ți doarme în vestiar...Poftim recunoștință, tovarășe Căvășdan. Dumneata ești îngăduitor cu un leneș sadea, iar el, ca să doarmă liniștit, te acuză de asprime si răutate,
Mihal CONSTANTIN

rivn.it
%25e2%2580%259erestitui.au


SCINTEIA — simbătă 16 octombrie 1976 PAGINA 3

PROIECT
LEGE

privind organizarea producției de legume și cartofi, 
precum și valorificarea legumelor, cartofilor și fructelor

Așa cum s-a anunțat, Comitetul Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R. a examinat, în ședința din 13 octombrie a.c., unele 
probleme privind dezvoltarea producției și mai buna valorificare 
a legumelor, cartofilor și fructelor, in acest sens, Comitetul Po
litic Executiv a aprobat un proiect de Lege privind organizarea 
producției de legume și cartofi, precum și valorificarea legume
lor, cartofilor și fructelor. S-a stabilit, totodată, ca înainte de a 
fi înaintat Marii Adunări Naționale, proiectul de lege să fie 
supus dezbaterii publice.

Propunerile, observațiile și sugestiile la proiectul legii pe 
care îl publicăm în pagina de față se vor trimite Marii Adunări 
Naționale sau Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare.

Totodată, „Scinteia" pune coloanele sale la dispoziția citi
torilor, a cetățenilor care doresc să facă sugestii și propuneri.înfăptuirea politicii partidului și statului de dezvoltare a agriculturii socialiste a asigurat sporirea, an de an, a producției de legume, cartofi și fructe și, pe această bază, îmbunătățirea permanentă a aprovizionării populației cu aceste produse.Ridicarea continuă a nivelului de trai al întregului popor, potrivit sarcinilor stabilite de Congresul al XI-lea al Partidului Comunist Român, impune perfecționarea în continuare a activității de producere și valorificare a legumelor, cartofilor și fructelor, în vederea satisfacerii nevoilor mereu crescînde ale populației, a cerințelor industriei și a creării unei game largi și variate de produse agroalimentare.în scopul realizării acestor obiective sînt stabilite programe de dezvoltare in perspectivă a legumiculturii, culturii cartofului și pomiculturii.Aplicarea acestor programe va determina creșterea și diversificarea producției, asigurarea, în condiții din ce în ce mai bune, pentru fiecare locuitor, a unui consum sporit de legume, cartofi și fructe, ieftine și de bună calitate, pe tot timpul anului, precum și realizarea unor disponibilități pentru export.în același timp, sînt necesare îmbunătățirea permanentă a tehnologiilor de prelucrare și valorificare a produselor, a rețelei de depozitare și desfacere a

CAPITOLUL I
Dispoziții generale

Art. 1. — Dezvoltarea legumiculturii, 
a culturii cartofului și a pomiculturii, creșterea continuă și diversificarea producției de legume, cartofi și fructe potrivit prevederilor planului național unic de dezvoltare economico-socială, constituie o obligație pentru toate organizațiile agricole socialiste, de stat și cooperatiste, pentru membrii cooperativelor agricole de producție și ceilalți producători.

Art. 2. — Toate unitățile socialiste din agricultură sînt obligate să asigure cultivarea întregii suprafețe de teren necesare realizării producției planificate de legume și cartofi.
Art. 3. — Cultivarea legumelor se face 

pe terenuri corespunzător amenajate pentru irigat, cu respectarea strictă a tehnologiilor de producție.în zonele cu precipitații ridicate, legumele pot fi cultivate și pe terenuri neirigate, cu condiția de a se asigura completarea necesarului de apă, în caz de nevoie, pentru realizarea producției planificate.
Art. 4 — întreaga activitate în acest domeniu se desfășoară pe baza unor programe de perspectivă, a căror înfăptuire trebuie să asigure satisfacerea în întregime a nevoilor consumului de legume, cartofi și fructe în stare proaspătă, pe o perioadă cît mai mare în cursul anului, constituirea stocurilor pentru toamnă și iarnă, aprovizionarea industriei de conserve cu materii prime, precum și disponibilități pentru export.
Art. 5. — Unitățile agricole, de stat și cooperatiste și ceilalți producători sînt obligați să folosească intensiv terenurile destinate producerii de legume, cartofi

CAPITOLUL II
Organizarea activității de producție 

și valorificare
Art. 9. — Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare răspunde de înfăptuirea politicii partidului și statului în domeniul legumiculturii, culturii cartofului și pomiculturii, în care scop asigură conducerea întregii activități de producție, cercetare și valorificare.
Art. 10. — Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare elaborează propunerile de plan, anuale și cincinale, din domeniul legumiculturii, culturii cartofului și pomiculturii și răspunde de cultivarea întregii suprafețe de teren necesare realizării producției planificate pentru fiecare cultură în parte.De asemenea, răspunde de amplasarea producției de legume numai pe terenuri corespunzătoare și de asigurarea întregii baze tehnico-materiale necesare realizării programelor de dezvoltare a legumiculturii, culturii cartofului și pomiculturii.împreună cu comitetele executive ale consiliilor populare județene și al municipiului București, Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare va lua măsuri pentru extinderea, la unitățile agricole socialiste, a suprafețelor de sere și solarii, precum și pentru creșterea suprafețelor de solarii în gospodăriile populației.
Art. 11. — Ministerele, celelalte organe centrale, precum și comitetele executive ale consiliilor populare județene și al municipiului București, au obligația să asi

acestora, precum și asigurarea unor condiții igienico-sanitare corespunzătoare, astfel încît aprovizionarea populației cu legume, cartofi și fructe în stare proaspătă și industrializată să se facă la nivelul cerințelor impuse de dezvoltarea generală a societății noastre socialiste.Creșterea continuă a producției și îmbunătățirea calității legumelor, cartofilor și fructelor reprezintă condiții esențiale pentru ridicarea eficienței economice și sporirea veniturilor unităților producătoare și gospodăriilor populației. Statul asigură un regim stabil de prețuri, care menține un echilibru corespunzător între prevederile cuprinse în Planul național unic de dezvoltare eco- nomico-socială privind ridicarea nivelului de trai al populației și cointeresarea tuturor categoriilor de producători, în dezvoltarea producției de legume, cartofi și fructe.în vederea stabilirii într-o concepție unitară a răspunderilor ce revin tuturor organelor și organizațiilor de stat și cooperatiste în valorificarea superioară a potențialului productiv de care dispun și în organizarea preluării, depozitării, prelucrării și desfacerii produselor, la nivelul tehnologiilor avansate și al metodelor moderne de comerț,Marea Adunare Națională a Republicii Socialiste România adoptă prezenta lege.

și fructe, să respecte cu strictețe regimul de producere, circulație și utilizare a semințelor și materialului săditor, să execute la timp și în bune condiții toate lucrările prevăzute în tehnologiile de cultură, să recolteze, să sorteze și să condiționeze producția obținută și să o livreze în cantitățile și la termenele prevăzute în contractele încheiate cu unitățile de valorificare.
Art. 6. — Unitățile de valorificare și desfacere a legumelor, cartofilor și fructelor răspund de preluarea întregii producții și de sortarea, depozitarea, pream- balarea și prezentarea produselor în condiții care să asigure desfacerea la consumatori, într-un timp cît mai scurt, cu cheltuieli minime și fără pierderi.
Art. 7. — Activitatea de cercetare științifică din domeniul legumiculturii, culturii , cartofului și pomiculturii se desfășoară în strînsă legătură cu cerințele producției și trebuie să conducă la sporirea și diversificarea acesteia.Cercetarea științifică se realizează pe baza unor programe stabilite diferențiat pe culturi și specii, prin care se asigură crearea de noi soiuri și hibrizi valoroși, producerea verigilor superioare de semințe și material săditor, precum și perfecționarea tehnologiilor de producție.
Art. 8. — Prețurile legumelor, cartofilor și fructelor se stabilesc potrivit legii și trebuie să se încadreze în limitele prevăzute în planul național unic de dezvoltare economico-socială.în scopul sporirii eficienței economice, în cadrul prețurilor stabilite, unitățile producătoare, de valorificare și desfacere sînt obligate să reducă continuu cheltuielile de producție, circulație și valorificare.

gure mașinile, utilajele și materialele necesare pentru înfăptuirea programelor de dezvoltare a legumiculturii, culturii cartofului și pomiculturii.
Art. 12. — Ministerul Comerțului Interior, împreună cu Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare și cu comitetele executive ale consiliilor populare județene și al municipiului București răspund de stabilirea necesarului de legume, cartofi și fructe, proaspete și industrializate, pentru consumul populației, și elaborează programele de aprovizionare a tuturor județelor și localităților.
Art. 13. — Centrala pentru legume și fructe răspunde nemijlocit de întreaga activitate de organizare a producției de legume, cartofi și fructe, precum și de industrializarea, valorificarea și desfacerea acesteia.Totodată, centrala este obligată să realizeze zonarea și cultivarea suprafețelor necesare de căpșuni, zmeură și alți arbuști fructiferi, pentru a asigura în tot timpul anului o producție care să satisfacă nevoile de consum în stare proaspătă, precum și cele de industrializare și export.Centrala pentru legume și fructe va răspunde de organizarea, contractarea, preluarea, depozitarea și valorificarea producției de linte, bob, porumb zaharat și dovleac de copt.

în acest scop, centrala este obligată să asigure :a) organizarea activității de producție, începînd cu producerea semințelor și materialului săditor, pînă la realizarea și valorificarea produselor ;b) organizarea contractării și preluării producției destinate fondului de stat, dirijarea acesteia pe întreaga economie, potrivit cerințelor pieței, ale industriei și exportului ;c) constituirea fondului de stat de legume, cartofi și fructe, în cantitățile și sortimentele planificate ;d) aprovizionarea populației cu legume, cartofi și fructe, constituirea rezervelor de toamnă-iarnă și desfășurarea unui comerț la nivel superior prin unitățile cu autoservire, comenzi la domiciliu și altele ;e) prelucrarea tuturor cantităților de legume, cartofi și fructe destinate industrializării, precum și a cantităților nefolosite pentru nevoile de consum în stare proaspătă.în exercitarea atribuțiilor ce îi revin, Centrala pentru legume și fructe stabilește măsuri tehnice obligatorii pentru toate unitățile, indiferent de subordonare, controlează executarea acestora și urmărește respectarea strictă a dispozițiilor legale în acest sector de activitate.
Art. 14. — Consiliile populare județene răspund de luarea măsurilor necesare pentru ca în fiecare județ consumul de legume și cartofi să se asigure din producția proprie.în județele cu condiții favorabile, a- cestea sînt obligate să ia măsuri pentru realizarea unor cantități suplimentare, îndeosebi de legume extratimpurii și timpurii, pentru acoperirea necesarului pe întreaga țară și pentru export.
Art. 15. — Consiliile populare județene, municipale, orășenești și comunale au obligația să asigure aprovizionarea populației cu legume, cartofi și fructe, în care scop îndeplinesc următoarele atribuții principale :a) elaborează propunerile de plan în profil teritorial ;b) asigură cultivarea întregii suprafețe de teren necesare realizării producției de legume, în structura stabilită prin plan ;c) organizează activitatea de producție pentru obținerea cantităților de legume planificate ;d) organizează valorificarea în întregime a ptodtrcției de legume, cartofi și fructe obținute ;e) urmăresc executarea la timp și în bune condiții a planurilor de aprovizionare cu legume, cartofii și fructe ;

CAPITOLUL III
Producerea și folosirea semințelor 

pentru legume și cartofi
Art. 20. — Producerea semințelor de legume și cartofi este permisă numai din speciile, soiurile și hibrizii stabiliți de Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare și se asigură, în exclusivitate, de către întreprinderi, ferme și alte unități specializate, autorizate potrivit legii.Verigile superioare, superelită și elită pentru legume, precum și verigile superioare și superelită pentru cartofi, libere de viroze, se produc numai de institutele de cercetare științifică și stațiunile experimentale.Folosirea de către producătorii de legume și cartofi a altor semințe decît cele prevăzute la alineatele precedente este sancționată de lege.
Art. 21. — Centrala pentru legume și fructe răspunde de producerea semințelor de legume și cartofi în cantități care să acopere cerințele tuturor unităților agricole și ale producătorilor individuali,

CAPITOLUL IV
Cercetarea științifică pentru 

legumicultura și cultura cartofului
Art. 23. — Producția de legume și cartofi se realizează pe baza tehnologiilor stabilite în activitatea de cercetare științifică.Cercetarea științifică în domeniul legumiculturii și culturii cartofului va fi o- rientată, în principal, pentru înfăptuirea următoarelor obiective :a) orientarea și zonarea producției de legume și cartofi în perspectivă și stabilirea metodelor de eșalonare a acesteia pe zone de producție ;b) crearea de noi soiuri și hibrizi valoroși, rezistenți la boli și dăunători, cu conținut în substanțe nutritive și potențial de producție ridicate, care să se preteze la recoltarea mecanizată, la transport și depozitare ;c) îmbunătățirea tehnologiilor de cultură pentru fiecare specie, care să asigure obținerea de producții mari, de calitate superioară și cu eficiență ridicată ;d) stabilirea sortimentelor de pesticide și de îngrășăminte chimice, corespunzătoare nevoilor solului și realizării producției planificate ;e) condiționarea și păstrarea în stare proaspătă a produselor, prelucrarea acestora și diversificarea sortimentelor conservate. valorificarea superioară a întregii producții ;f) mecanizarea proceselor tehnologice din domeniul valorificării și desfacerii legumelor, cartofilor și fructelor.
Art. 24. — Activitatea de cercetare științifică se integrează în producție, în care scop institutele de cercetare din domeniul legumiculturii și floriculturii, culturii cartofului, precum și pomiculturii, îm

f) stabilesc planuri de cultură pentru terenurile din gospodăriile populației și sprijină cooperația de consum pentru contractarea producției realizate de aceste gospodării ;g) organizează piețe pentru desfacerea produselor de către unitățile de stat, cooperatiste și producătorii individuali și controlează respectarea strictă de către aceștia a regimului de prețuri, a normelor de desfacere, de comerț și a celor sanitare.
Art. 16. — întreprinderile pentru legume și fructe sînt subordonate Centralei pentru legume și fructe, precum și consiliilor populare județene și al municipiului București.Consiliile populare județene și al municipiului București conduc, îndrumă și controlează întreprinderile pentru legume și fructe, examinează activitatea acestora și stabilesc măsuri pentru desfășurarea corespunzătoare a activității lor.
Art. 17. — Uniunea Națională și u- niunile județene ale cooperativelor agricole de producție răspund de luarea măsurilor organizatorice necesare pentru realizarea și valorificarea de către cooperativele agricole de producție și de către membrii acestora a producției de legume, cartofi și fructe, în condițiile prezentei legi.
Art. 18. — Unitățile agricole de stat și cooperatiste răspund de cultivarea întregii suprafețe necesare pentru realizarea producției planificate de legume și cartofi, precum și de executarea tuturor lucrărilor stabilite prin tehnologia specifică fiecărei culturi.De asemenea, sînt obligate să asigure introducerea în producție a rezultatelor cercetării științifice, generalizarea mecanizării lucrărilor, extinderea utilizării îngrășămintelor, aplicarea rațională a normelor de irigare, practicarea de culturi succesive și intercalate, în scopul obținerii de pe aceeași suprafață de teren a unor recolte mari.
Art. 19. — Direcțiile generale județene pentru agricultură și industrie alimentară, împreună cu uniunile județene ale cooperativelor agricole de producție vor asigura concentrarea producției de legume și cartofi în ferme specializate, organizate în cadrul consiliilor in-ter- cooperatiste.Legumele necesare realizării cantităților de conserve planificate se vor asigura, dp regulă.Jțn-ferme specializate, organizată dă către unitățile oe industrializare ale Centralei pentru legume și fructe.

crearea unui fond de rezervă și a unor disponibilități pentru export.Pentru asigurarea răsadurilor de calitate, centrala va extinde producerea acestora, prin dezvoltarea serelor înmul- țitor și a solariilor, organizate în centre specializate, pînă la acoperirea întregului necesar.
Art. 22. — Unitățile producătoare de semințe de legume și cartofi sînt obligate să asigure beneficiarilor material biologic cu potențial de producție ridicat, condiționarea și depozitarea acestuia. De asemenea, sînt obligate să înregistreze cantitatea și autenticitatea materialului produs, a tehnologiei aplicate și a destinației date și răspund, potrivit legii, pentru daunele cauzate beneficiarilor prin livrarea unor semințe necorespunzătoare.Se interzice livrarea sau folosirea în producție a semințelor care nu întrunesc condițiile tehnice de calitate stabilite de Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare.

preună cu stațiunile de profil, vor funcționa în cadrul Centralei pentru legume și fructe.Centrala pentru legume și fructe va lua măsuri ca activitatea de cercetare să contribuie la rezolvarea problemelor specifice producției. Totodată, va asigura terenurile necesare pentru introducerea și generalizarea rezultatelor cercetării științifice în condițiile pedoclimatice ale fiecărui județ și îndrumarea tehnică, de către cercetători, a unităților producătoare.
Art. 25. — Academia de științe agricole și silvice asigură coordonarea științifică și îndrumarea metodologică a întregii activități de planificare și desfășurare a cercetării din domeniul legumiculturii, culturii cartofului, floriculturii și pomiculturii și răspunde, împreună cu Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, de realizarea programelor de cercetare, precum și de introducerea și generalizarea în producție a rezultatelor obținute.
Art. 26. — Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, împreună cu A- cademia de științe agricole și silvice, va asigura includerea în planul de cercetare a obiectivelor necesare dezvoltării cercetării fundamentale și aplicative în domeniul legumiculturii, culturii cartofului, floriculturii și pomiculturii, în strînsă corelare cu cerințele dezvoltării în perspectivă a producției.De asemenea, Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare va asigura includerea în planurile cincinale și anuale a sarcinilor de valorificare a rezultatelor cercetării științifice.

CAPITOLUL V
Contractarea și desfacerea producției

Art. 27. — Centrala pentru legume și fructe răspunde de contractarea și preluarea la timp a întregii cantități de legume, cartofi și fructe destinate fondului de stat. De asemenea, are obligația de a prelua și producția oferită de producători peste prevederile contractelor încheiate.Unitățile agricole socialiste și ceilalți producători răspund de livrarea ritmică a produselor, în cantitățile și sortimentele contractate, precum și de respectarea condițiilor de calitate și a celor sanitare.Valorificarea legumelor, fructelor și cartofilor se face, de regulă, pe baza contractelor încheiate de întreprinderile județene pentru legume și fructe cu unitățile agricole socialiste și gospodăriile populației pe o perioadă de unu sau cinci ani.
Art. 28. — Centrala pentru legume șl fructe asigură, prin unitățile sale, desfacerea legumelor, cartofilor și fructelor în orașe, centre muncitorești și zone turistice.In acest scop, centrala va lua măsuri pentru dezvoltarea rețelei de magazine specializate și de depozite, va constitui stocuri de rezervă pentru acoperirea consumului, în cantitățile și structura sortimentală necesară pentru perioada de toamnă-iarnă, pînă la noua recoltă, și va asigura sortarea, preambalarea și igienizarea produselor, precum și ritmicitatea aprovizionării în funcție de cerințele de consum.
Art. 29. — Unitățile cooperației de consum vor achiziționa, în condițiile legii, legume, cartofi și fructe de la gospodăriile populației, atît pentru fondul de

CAPITOLUL VI
Prețurile de contractare, de achiziție 

și cu amănuntul la legume,
cartofi

Art. 32. — Prețurile de contractare, de achiziție și cu amănuntul la legume, fructe și cartofi se stabilesc numai potrivit prevederilor prezentei legi.
Art. 33. — Prețurile ferme de contractare ale principalelor sortimente de legume, fructe și cartofi se stabilesc în funcție de perioadele de apariție, calitatea produselor și zonele de cultură, în cadrul următoarelor limite :

Limite de prețuri (lei/kg)Produsul mini- maxi-mă mă
Tomate timpurii livrate pînă la 31 mai 4,5 8,5— livrate pînă la 30 iunie 2,9 6,5
Tomate de varălivrate în luna iulie 1,15 4,30livrate în luna august-20 septembrie 0,85 1,40— Tomate de toamnă livrate în lunile septembrie și octombrie 1,00 2,00
Ardeilivrați în luna iunie 6.00 10,80— livrați în luna iulie 1,75 6,70livrați în lunile august- septembrie 0,60 2,20
Varzălivrată în luna mai 1,75 3.75— livrată în luna iunie 0,45 2,50livrată în lunile iulie- august 0,45 0,75livrată în lunile sep- tembrie-octombrie 0,35 0,60
Ceapă uscată 1,30 2,20
Mere 1,20 5,00
Pere 1,15 5,00
Prune 1,30 3,70
Cireșe 1,70 5,00
Vișine 2,30 4,90
Piersici 1,30 3,80
Zmeură de grădină 5,00 7,10
Căpșunilivrate între 1—20 mai 4.50 10,00— livrate după 20 mai 2,40 5,50
Struguri masă 2,60 5,15
Cartofi de toamnă 0,60 1,00La produsele de mai sus, precum și pentru celelalte legume, fructe și cartofi

CAPITOLUL VII
Dispoziții finale

Art. 39 — Comitetul de Stat al Planificării și Ministerul Finanțelor vor modifica indicatorii economici și financiari ai Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, corespunzător influențelor ce decurg din aplicarea prezentei legi.
Art. 40 — Pe data intrării în vigoare a prezentei legi, Hotărîrea Consiliului de Miniștri nr. 1453/1968 privind valorificarea legumelor, fructelor și cartofilor timpurii și de vară, cu modificările ulterioare, Hotărîrea Consiliului de Miniștri nr. 508/1969 privind regimul prețurilor la legume, fructe, struguri de masă, cartofi timpurii și de vară, cu modificările ulterioare, Hotărîrea Consiliului de Miniștri nr. 505/1969 privind stabilirea prețurilor ferme de contractare și a ha

stat, cît și pentru desfacerea unor cantități de produse în localitățile rurale.
Art. 30. — întreprinderile agricole de stat și cooperativele agricole de producție vor putea desface către populație legume, cartofi și fructe numai din producția proprie, după îndeplinirea obligațiilor către fondul de stat, la termenele stabilite în contracte și numai în județele în care își au sediul.Unitățile agricole de stat și cooperatiste din județul Ilfov pot desface legume, cartofi și fructe, în condițiile alin. 1, și în municipiul București.Desfacerea legumelor, cartofilor și fructelor de către cooperativele agricole de producție se va face, de regulă, prin asocierea acestora în cadrul consiliilor intercooperatiste.în acest scop, consiliile intercooperatiste pot organiza spații de depozitare, unități proprii de desfacere și de semi- industrializare.Membrii cooperativelor agricole de producție și ceilalți producători individuali vor putea desface, către populație, pe baza carnetului de producător, legume, cartofi și fructe numai din producția proprie, după îndeplinirea obligațiilor contractuale.
Art. 31. — Desfacerea legumelor, fructelor și cartofilor se va face sub controlul statului prin magazine, piețe și tîr- guri organizate de către consiliile populare, cu respectarea normelor sanitare și a prețurilor legale în vigoare.Desfacerea legumelor, cartofilor și fructelor în alte condiții decît cele prevăzute în prezenta lege este interzisă.Nerespectarea acestor condiții atrage sancționarea, în condițiile legii, a persoanei vinovate.

i fructeprețurile se diferențiază pe perioade, calități și zone de cultură.Prețurile prevăzute în prezenta lege se aplică atît pentru cantitățile contractate, cît și pentru produsele preluate peste cantitățile prevăzute în contract.
Art. 34 — Comitetele executive ale consiliilor populare județene și al municipiului București vor stabili, la produsele și în limitele de preț prevăzute în prezenta lege, prețuri efective de contractare pe calități și perioade ; stabilirea acestor prețuri se va face pe baza propunerilor comisiilor de prețuri, în funcție de evaluarea producției — prezentată de direcțiile județene pentru a- gricultură și industrie alimentară — și de condițiile de desfacere.
Art. 35 — Prețurile de achiziții prevăzute în prezenta lege pentru legume, fructe, cartofi timpurii și de vară, struguri se vor stabili de către comitetele executive ale consiliilor populare județene și al municipiului București cu cel puțin 10% mai mici decît prețul de contractare.La cartofii de toamnă prețurile de achiziții se stabilesc astfel :

Gr
up

a A
 

le
i/

kg

Gr
up

a B
 

le
i/

kg

u d 
ci “E «u*
£■85 Gr

eu
t.

m
in

im
ă 

a u
nu

i 
tu

be
rc

ul
 

în
 gr

am
e

clasa I 0,95 0,85 max. 9 80clasa II 0.80 0,70 max. 18 40clasa III 0,65 0,55 max. 25 30
Art. 36 — Pentru produsele cu pondere mică în aprovizionarea populației, întreprinderile și organizațiile cumpărătoare vor stabili prețuri efective de cumpărare, în limitele prevăzute în prezenta lege.ArL 37 — Pentru legume și fructe, cartofi timpurii și de vară, comitetele executive ale consiliilor populare județene și al municipiului București vor stabili prețuri cu amănuntul.Prețurile cu amănuntul se stabilesc prin adăugarea la prețurile de contractare a cheltuielilor de preluare și desfacere, precum și, după caz, a celor de păstrare, însilozare și preambalare a produselor.
Art. 38 — Pentru legumele și fructele destinate exportului, la prețurile de contractare se adaugă cheltuielile necesare pregătirii produselor pentru export.

remurilor de cheltuieli pentru export la roșii, castraveți și ardei gras de seră, Hotărîrea Consiliului de Miniștri nr. 1613/1970 privind prețurile de contractare și achiziție la cartofii de toamnă, cu modificările ulterioare, Hotărîrea Consiliului de Miniștri nr. 1159/1971 privind stabilirea prețurilor cu amănuntul la cartofii de toamnă, Hotărîrea Consiliului de Miniștri nr. 1033/1975 privind acordarea de porumb unor producători care vînd statului cartofi pe bază de •contract sau prin achiziție și Hotărîrea Consiliului de Miniștri nr. 1305/1969 privind stabilirea cheltuielilor suplimentare, precum și a altor cheltuieli ce se primesc pentru livrarea legumelor și fructelor la export, precum și orice alt» dispoziții contrare, se abrogă.



PAGINA 4 SClNTEIA-simbătă 16 octombrie 1976

CUM VORBIM,
CUM SCRIEM ROMÂNEȘTE ?

O trăsătură a umanismului nostru revoluționar constă, credem, în faptul că, ținînd pas cu dezvoltarea științei și a tehnicii, societatea pe care o făurim nu tinde să formeze uri om unilateral, arid, ci o personalitate complexă, care stăpînește cu luciditate tainele științei, dar, totodată, rămine sensibil la valorile emoționale ale realității înconjurătoare și, deci, și la semnificațiile a- fective ale preocupărilor Iui, cu precădere științifi- co-tehnice. în acest sens avem datoria să formăm omul nou, să pregătim generațiile tinere, iar pentru aceasta trebuie să folosim întreg tezaurul de experiență pe care tradiția culturii românești ni-1 pune la îndemînă. Iată, în rin- durile de față, o sugestie de acest gen. Despre raportul dintre știință și literatură s-a mai vorbit și este firesc să se vorbească tot mai des în vremea noastră. Există însă un aspect asupra căruia cred că istoria literară ar merita să se oprească cu interes. Este vorba de faptul că în scrierile științifice ale sa- vanților și tehnicienilor noștri se găsesc, încă de la începuturi, comori de frumusețe literară nebănuite. Am dat de ele în cursul studiilor pe care le-am întreprins pentru cercetarea trecutului științei noastre, citind lucrări și documente pe care mă așteptam să le găsesc aride. Nu o dată am avut surpriza să descopăr pagini de o autentică vibrație artistică și de o elevație spirituală cu totul remarcabile. Și curînd mi-am dat seama că avem de-a face cu o veritabilă tradiție. Scriindu-și lucrările curente de specialitate — de pildă comunicări pentru Academie — dezvăluind procesul creației lor, descriind locurile unde i-au dus cercetările, depănîn- du-și amintirile de cercetători. purtînd polemici împotriva obscurantismului sau a relei organizări sanitare, rostind discursuri care, pornind de la știință, erau înflăcărate de înalte idealuri umanitare, enun- țînd idei legate de lnvăță- mîntul științific, evocînd figurile unor mari savanți — o serie de oameni de știință români au realizat

pagini de o rară expresivitate. Nu intimplător. o parte din textele respective au apărut în „Familia", „Convorbiri literare", „Contemporanul", „Viața Românească", „Revista Fundațiilor", publicații în conducerea cărora au activat, pe lingă iluștri scriitori, și unii dintre de frunte.„Din sac 
magneziu 
ce-ți procură învingătoarea 
flacără iți umple sufletul 
de mulțumire. Te-ai cobo- 
rit in mijlocul unei bolți 
uriașe, ce cuprinde, . intre 
pereții ei cenușii, bătuți in

învățații noștri
scoți lampa cu 
și priveliștea

leț dintr-o lucrare științifică a geografului G. Vilsan („Cimpiile și podișurile") : „E monoton peisajul Bără
ganului, dar orizontul cu 
linii drepte și depărtate 
sprijină o boltă cerească 
nemăsurat de largă. Stăpi- 
nește un farmec pe care 
locuitorul muntelui nu il 
poate pricepe de la înce
put : beția spațiului larg, 
dorul de rătăcire, simțirea 
că infinitul ți-e deschis 
înainte". Și iată un fragment din admirabilele „Impresii din văzduh" pe care le-a așternut acel meteor al aviației românești care a fost Aurel Vlaicu, prietenul

„învățătura firească spre surparea superstiției porului" (1800) de Gh. Șin- cai (de această dată, firește, limba nu constituie o priză) : „Toate cite 
în lume, de la mari 
la mici, pururea si” 
mișcare : așa 
mișcă stelele care le nu
mim planete pre lingă soa
re, și pre pămint minăra- 
riule, plintele, și dobitoace
le prin mișcare lucrează. 
Fără de mișcare aciasta, 
toată lumea ar fi numai un 
haos, in care nici ar fi via
ță. nici putere, nici depli- 
nire, nici frumuseță". Și nu este lipsit de interes faptul

sur- 
sint 

pină 
* in 

pre ceriu *•

Exemplul marilor noștri 
oameni de știință

• •

unde i-aupolemici

cristale scinteietoare, o arie 
rotundă, de sute de pași. 
Prin mijloc, albia unui pi- 
riu mort înșiră galbene ni
sipuri pe podișul albicios. 
De o parte, mormane de 
stinci, cit casa, clădite ca 
de zmei; un măreț tem
plu egiptean cu șiruri de 
masive coloane...". Acest fragment face parte din- tr-un discurs rostit la A- cademia Română de Emil Racoviță, creatorul biospe- ologiei și fondatorul primului institut de speologie din lume. Pe drept cuvint remarca un alt eminent biolog. Constantin Motaș : 
„Racoviță a reunit adesea 
paleta lui Luchian, cu u- 
morul lui Creangă și elo- 
cința descriptivă a lui O- 
dobescu".Or, aceasta nu constituie, cum arătam, nicidecum o excepție, un caz izolat. Iată cum descria marele chimist G. G. Longinescu cerințele unei expuneri științifice destinate elevilor : 
„Toată taina unei lecții 
bune stă in căldura sufle
tului, după cum reacțiile 
chimice se fac mai bine la 
temperaturi mai ridicate. 
Toate metodele pedagogice 
nu fac nici o para, dacă 
profesorul e plictisit și 
plicticos. Trebuie să sbir- 
niie sufletul profesorului, 
ca să răsune strunele din 
sufletul școlarului"... Sau să redăm un crimpei răz-

atîtor scriitori, unul din cai mai iubiți tehnicieni-inven- tatori români din trecut : 
„Cind trec de cinci sute 
de metri, incepe să-mi fie 
urit. Pămintul nu se mai 
vede decit ca o imensă mo
vilă de cenușe sură, cu 
pete albe, munții și văile se 
nivelează [■■■] Mă simt sin
gur și incepe să-mi fie fri
că. Nu mi-e frică de căderi 
sau accidente. Mi cuprinde 
teama de misterul nemăr
ginirii. Niciodată omul nu 
poate să aibă mai precisă 
impresia neantului, decit 
cind zboară mai sus de 
cinci sute de metri. Jos 
haos, sus haos. Iar zbirnîi- 
tul de bondar uriaș al mo
torului, parcă dă un formi
dabil glas acestui haos [...]. 
Parcă eram o minge vie, cu 
care o mină uriașă se 
cu o plăcere sălbatecă 
cer și pămint".Am parcurs mii și de pagini așternute de oamenii de știință și tehnicienii care au ilustrat istoria culturii noastre, cuprinzind adevărate tezaure de artă a cuvîntului. Uneori, unde nu te aștepți, de pildă în îndemnurile către „țiitorii de stupi" (1785) ale lui loan Piuariu-Molnar, intilnești o limbă suculentă și plină de farmec, care amintește de graiul cronicăresc. Și cum n-aș aminti de acel moment al iluminismului românesc care este

juca 
intremii

că unele dintre primele scrieri științifice de la noi, cum sînt cele de astronomie ale lui loan Honterus sau cele de lui Dumitru fost compuseOameni de inței și tehnicii noastre au așternut rînduri despre care se poate spune, fără ezitare, că merită din plin să fie considerate un model de cultivare a limbii române, să figureze în antologii literare. Așa sînt filele din „Calendarul a- gricultorului" ale lui Ton Ionescu de la Brad, cu o putere de evocare demnă de Creangă, descrierile geologice. inspirate ale lui Gh. Munteanu-Murgoci și Ion Simionescu, înflăcăra- tele cuvîntări ateiste și vibrantele eseuri științifico- filozofice ale lui Victor Babeș, admirabilele ginduri despre știință, adevărat poem în proză, din „Jurnalul" lui Francisc meditațiile despre fie și despre rostul de știință ale lui Mehedinți, relatările exploratori români, didele pagini din „Statistica răzeșilor" și din memoriile de savant ale lui Petru Poni, amintirile din laboratoarele Universității din București și de la Sor-

Cine ciștigă și cine pierde

PO“

Dimitriede

Mare. Fiecare care-1 faci în frumoasă ca- zine miniere ale țării, unde oamenii cumuncii, un prietar

tn jurul orei 9.00 -r Transmisiune direc
tă : deschiderea 
lui internațional 
1976.

11,00 O viață

oficlală a Tîrgu- 
București, ediția

medicină ale Caracaș, au în versuri, frunte ai ști-

Rainer, geogra- omului Simion unor splen-

bona ale lui Dragomir Hurmuzescu, polemicile științifice purtate de Dimitrie Voinov (care au făcut epocă în cultura noastră), mărturiile luiLeonida despre momentul cind a conceput, incă la începutul acestui veac, proiectul hidrocentralei de la Bicaz, istorisirea dramatică a primului zbor cu primul avion, cu reacție din lume înfăptuit in 1910 de Henri Coandă. Și acestea nu sînt decît cîteva exemple, din multele ce se pot da.Noi am încercat să subliniem faptul că oameni de știință proeminenți, care nu urmăreau să facă literatură. ău scris pagini de sau 
despre știință cu un incontestabil har artistic, cu dragoste și preocupare pentru o limbă aleasă. Și aceasta indiferent de subiect ; chiar teme care par iremediabil prozaice, de pildă îngrășarea pămîntului sau îngrijirea vitelor, se pretează la adevărate poeme în proză atunci cind cel ce le tratează are pana inspirată a lui Ionescu de la Brad, neîntrecutul „semănător de idei noi", cum il numea un elev al său. Și, după părerea noastră, așa cum filozoful Henri Bergson aparține nu numai filozofiei și psihologiei, ci și literaturii franceze. Emil Racoviță. Ionescu de la Brad, Munteanu-Murgoci, Ion Simionescu, G. G. Longinescu, Aurel Vlaicu și mulți, mulți alții aparțin nu numai științei, ci și literaturii noastre.Tn sfîrșit. să încheiem prin a observa că relația dintre știință și artă a preocupat în mod constant pe savanții români, începind chiar cu acel ctitor remarcabil care a fost. Emanoil Bacaloglu, matematician, fizician și chimist ; există multe eseuri, prelegeri, articole pe această temă, care ar merita să fie larg cunoscute. Dar, în primul rind, cum spuneam încă de la început, în reflectorul istoriei literare ar merita să intre paginile de certă valoare artistică care se află risipite, ca niște nestemate — pe cit de frumoase, pe atit de uitate — în lucrări de știință și tehnică. Să fie adunate și dăruite marelui public, tineretului, ca un model, ca un îndemn la cultivarea limbii române.

I. M. ȘTEFAN

<r

O nouâ școalâ într-unul din cartierele orașului Sf. Gheorghe
)

Instantaneu la grădinița de copii nr. 11 din Pitești, dată recent în folosință

Baia pas pe această pitală a minerilor maramureșeni este o in- cîntare. Cu atit mai bizară i s-a părut reporterului firma tată deasupra gang și pe care cu litere violent rate : Jocuri ce". Dincolo de gang, într-o curte veche, o Imensă baracă, alcătuire de circ. Mulțime de tineri, și între ei școlari, se îmbulzesc în fața aparatelor fixate de jur împrejurul „salonului". își încearcă norocul la ceea ce se mai numește și „poker mecanic" — mașini complicate și zornăitoare purtînd mărci de fabricație dintr-o lume in care comerțul cu iluzii joacă într-adevăr un mare rol în viața oamenilor. Din reflex profesional, reporterul fotografiază, îndată însă, in fața lui se postează proprietarii... Pentru că, de necrezut, o asemenea întreprindere economică, sursa unor mari venituri, este, cu întregul ei inventar (citeva zeci de aparate, atelier propriu de reparații etc.), proprietate personală. Proprietarii nu vor să li. se fotografieze „afacerea" și, nici mai mult nici mai puțin, smulg din mina reporterului „Scînteii" aparatul fotografic și-1 sechestrează...Dincolo de episodul înfățișat, rămîn citeva întrebări pe care reporterul nu poate să nu și le pună și pe care le supune opiniei publice. Prima și cea mai importantă : cum se poate împăca o a- semenea „afacere" viața dern. civilizat, cu întregul efort pe care-f face societatea noastră socialistă pentru a e- duca tinerele generații în spiritul muncii, și nu al veniturilor în- tîmplătoare căutate la „roata norocului ?“ în orașul unuia dintre cele mai puternice ba-

agă-unui scria colo- „Excelsior — electromecani-

cuorașului mo-

cunosc prisosință gustul pro- instalează o imensă — șl, să recunoaștem, atractivă — tarabă, la care sutelor și miilor de tineri, fii și nepoți de mineri, li se acreditează, pe banii lor de buzunar, ideea că, dacă ai noroc, poți cîștiga și fără muncă, printr-o simplă acționare a unei manete „magice".Faptul acesta este, fără urmă de îndoială, împotriva consensului general al societății noastre, care face totul pentru a oferi tineretului un mediu de viață și de creștere curat, ferit de influențe morale nocive. Știm că in alte țări jocurile mecanice de noroc sînt interzise. Ovidiu Rene susține că are „autorizație". O fi avind. Ne întrebăm însă cine, cum și de ce se acordă autorizații de funcționare unor asemenea întreprinderi particulare ? Aici, la Baia Mare, a trebuit să intervină comitetul dețean tru ca mașini științe sigilat.însă de ce nu s-au sesizat din timp educatorii, oamenii de cultură. militanții din domeniul vieții spirituale ? Cum au putut să treacă cu sufletul împăcat pe' lingă această sursă de poluare morală ?Al doilea fapt care stîrnește nedumerire : prin ce bizară întîm- plare au ajuns Ovidiu lancea (Rene) și Rodi- ca Bunescu proprietari a zeci de complicate și mașinării ? cumpărat din tate 1“ spun simplu !Dincolo de întrebări, o realitate fără echivoc se impune : întreprinderea particulară de jocuri de noroc mecanice este o sfidare a eforturilor educative pentru creșterea în școală, in

ju- pen- CU con-de partid „salonul" de otrăvit să fie inchis șiNe întrebăm

asemenea scumpe „Le-am străină- ei. Ceaceste

familie, a tinerilor în cultul muncii, al tății sociale, în tul principiilor tre sănătoase muncă și de De altfel, chiar prietarii au simțit a- cest lucru și și-au plasat „afacerea" — prin contract ! — sub ce firmă credeți ? Sub firma, altfel, sportive „Fotbal Club Baia Mare" (organizație sportivă ale cărei însemne, am omis s-o spunem la început, se află, caligrafiate cu bidineaua, pe frontispiciul „salonului" cu pricina). Potrivit clauzelor contractuale, 35 la sută clubului, restul proprietarilor. Organizația menționată numai în (după cum clarat vicepreședintele Vasile Treitl) un venit de aproximativ 72 000 lei... Socotiți, stimați cititori, cit au încasat patronii întreprinderii amintite, aceasta i adresa noastre de echitabilăUnde mai pui că baraca de la Baia Mare nu este singura. Ovidiu Rene spunea că mai sînt și alți asemenea proprietari pe care i-a numit „concurența". Ne-am gin- dit că faptul acesta merită cu atit mai multă atenție. Așa incit vom reveni.Pină atunci, să mai facem o ultimă remarcă : la aceste perfecționate roți ale norocului, cel care ciștigă este patronul. Iar cel care pierde (chiar și atunci cind mașina i-a aruncat in palmă cîteva monede) este tînărul. Pentru că monedele ciștigate astfel il vor face să creadă, fie și pentru o clipă. in iluzia cîștigului fără muncă. Și pierde, in primul rînd. întreaga noastră strădanie de a educa tineretul și dc a-1 pregăti pentru viață.

echi- spiri- noas- de viață.pro-
redutabilă de a asociației

sportivă a realizat, trei luni, ne-a de

o particulare Nu este și sfidare la principiilor retribuție a muncii ?

Mihai CARANFIL

ÎN DEZBATERE PUBLICĂ: PROGRAMUL DE MĂSURI
pentru aplicarea hotărîrilor Congresului al Xl-lea al partidului și ale Congresului educației politice

și al culturii socialiste, în domeniul muncii ideologice, politice și cultural-educative
Trei propuneri privind integrarea studenților în producțieȚinînd seama de experiența acumulată în pregătirea tinerilor specialiști pe baza programelor de integrare cu cercetarea și producția, in ceea ce privește practica de proiectare și dc cercetare a studenților din ultimii doi ani, despre care se vorbește în cap. IV, cred că ea ar întruni o eficiență sporită dacă s-ar organiza compact Ia sfirșitul anului al IV-lea, de pildă, cind studenții au primit in prealabil unele cunoștințe suplimentare de proiectare și. de asemenea, au posibilitatea ca tema Ia care lucrează în anul al IV-lea să poată fi continuată in anul prin elaborarea proiectului plomă.In continuare, cred că arrepartizarea absolvenților în producție să se efectueze nu după, ci înaintea elaborării proiectului de diplomă, pe care ei ar urma astfel să-I elaboreze și să-1 aplice concret la locul lor de muncă.In sfîrșit, o altă propunere vizează aplicarea de „structuri mobile

al V-lea de di-trebui ca

ale anului universitar". O asemenea mobilitate este cu deosebire necesară în organizarea activităților productive ale studenților. De ce ? Pentru că. așa cum a fost organizată pină acum practica studenților. se putea ușor întîmpla ca uzinele ...Tractorul" sau „Steagul roșu", bunăoară, să fie solicitate să primească in practică sute si chiar mii de studenti într-o singură lună, în perioadele imediat următoare ne- maiavînd uneori nici o solicitare, pe aceea consider firesc ca. beneficiind de mai multă autonomie — desigur, în limitele unui program-ca- dru stabilit de Ministerul Educației și învățămîntului — Institutele de învățămint superior să poată aplica o structură a anului universitar pentru fiecare caz în parte, astfel incit aceasta să difere nu numai după domenii, ci și după localități.
Prof. univ. dr. 
Florea DUDIȚA 
rectorul Universității din Brașov

Ținind seama de extinderea activității cercurilor de științe sociale, binevenite ar fi pentru elevii și profesorii din întreaga țară culegerea : Metodologia activităților în cercurile de științe sociale și un „Ghid tematic orientativ de studiu și cercetare în cercuri". De asemenea, cred că a devenit necesară și actuală editarea unui caiet de lucrări pentru diferite

științe sociale, care să cuprindă teme de lecturi și studiu, planuri de lecții și schițe, fișe de activitate independentă și individuală, exerciții de învățare, dezbatere, verificare și apreciere a cunoștințelor.
Valdemar POPA
profesor, liceul „Matei Basarab"
București

cei mai talentați creatori din cercurile din zonă ;— fiecare cenaclu, patronat direct de Uniunea scriitorilor, să fie afiliat unei reviste sau unei edituri ;— ziarele județene să publice săp- tămînal (cotidianele) sau tll_..„.bilunar
Limba română

In sprijinul catedrelor de științe sociale și al elevilor de liceu
Aș vrea să fac unele propuneri pentru îmbogățirea literaturii social-politice destinate profesorilor și elevilor din liceu. în afară de manual, de documentele de partid și de stat, reviste, planșe, grafice, diapozitive, in cadrul punctului de documentare politico-ideo- logicâ elevii ar trebui să găsească sau să posede, chiar personal, și alte „instrumente de lucru" utile formării gindirii. Printre aceste lucrări auxiliare de autoinstruire aș sugera să se editeze : un vocabular practic de științe sociale pentru elevi sau proiectatul dicționar general cuprinzind toate obiectele care se Studiază în școalâ ; un mic dicționar bibliografic ilustrat cu portrete, facsimile și citate sugestive privind personalitățile studiate la științe sociale, istorie, istoria filozofiei universale și românești, economie politică, cunoștințe social-politice. Apoi : Filozofia în maxime și citate ; Crestomație de 

texte filozofice din istoria filozofiei

antice, istoria filozofiei moderne, filozofia marxist-leninistă, filozofia românească ; Filozofie și religie sau Antologie ateistă ; Mică enciclopedie filozofică sau de științe sociale. Ar fi binevenite culegerile tematice : Conceptul de filozofie ; Cbrelația filozofiei Cu științele particulare și cu artele ; Filozofia sau științele sociale în exemple ; Antologie patriotică ; Crestomație beletristică pentru diferitele lecții.Cu siguranță blica diferite celelalte științe mal la istorie, fesorilor și elevilor editarea unor lecții introductive și de sinteză pentru diferitele științe sociale. Pentru examenul de bacalaureat ar fi binevenite : „Filozofia în întrebări și răspunsuri" și respectiv „Economia politică în întrebări și răspunsuri" ; „Dialoguri economice" sau „Dialoguri filozofice".

că se vor pu- lecții-model și la sociale și nu nu- Utile ar fi pro-

(săptăminalele) cite o pagină a cenaclurilor.
Titw RADOI
președintele cenaclului 
„Columna" Tîrgu-Jiu

Emisiunile stației de radioamplificare pot să aibă un ecou 
mai puternic în conștiința oamenilorAnalizînd desfășurate țional pe drul stației ... _________întreprinderii „23 August' Mare mi-am putut da seama cu mai multă claritate. în spirit critic și autocritic. că, într-adevăr. inclusiv în domeniul mijloacelor de informare în masă, se cere să luăm o serie de măsuri privind îmbunătățirea activității. Mă gîndesc. în primul rînd, la faptul că în mod cu totul nejustificat am abandonat (sau abordăm sporadic) o serie de emisiuni care au o mare forță de înrîurire educativă : serialele „Tribuna fruntașilor și a inovatorilor", realizate cu muncitori, tehnicieni si ingineri care împărtășesc din bogata lor experiență, precum și instantaneele care supun a- tenției unele abateri și deficiențe (Indisciplina pe... ceasul de pontaj.

rezultatele activității de colectivul redac- care-1 conduc în cade __ radioamplificare a .“ din Satu-

îndrumare mai directă

Mentalități păgubitoare pentru avutul obștesc etc.).De asemenea, ținînd seama de îndrumările din Program, care solicită centrelor și stațiilor de radioamplificare să abordeze în raza lor de activitate cu „precădere teme privind sarcinile economice și gospodărești ce revin unităților industriale", va trebui ca sub conducerea comitetului de partid să revizuim radical — inclusiv baze organizatorice mai ferme și eficiente — întreaga activitate a lectivului redacțional, urmărind girea acestuia cu colaboratori toate secțiile de producție.
ZOLTAN Szilagyi 
responsabilul colectivului de redacție 
al stației de radioamplificare 
de la întreprinderea „23 August" 
Satu-Mare

a activității 
și cenaclurilor literareLa capitolul privind ridicarea nivelului politic, ideologic, etic și estetic ăl creatorilor se stipulează obligația Uniunii scriitorilor de a „patrona și îndruma activitatea cercurilor și cenaclurilor literare din întreprinderi, școli și sate“.Inserarea acestei propuneri în Programul de măsuri este binevenită și așteptată de membrii cenaclurilor literare. Un contact periodic cu membri ai Uniunii scriitorilor va contribui la orientarea ideologică a creatorilor, la clarificarea unor probleme legate de arta literară.

cercurilor

pe mai co- lăr- din

eficientă, îndrumarea exercitată la interva-Pentru a fi trebuie să fie le de timp nu prea mari — și e greu de presupus că Uniunea scriitorilor va putea să îndrume miile de cercuri Și cenacluri. De aceea, propun :■ în cadrul întreprinderilor, școlilor și la sate să funcționeze cercuri literare îndrumate de forțe locale competente, cercuri de inițiere în tainele scrisului ;— în orașe, municipii sau județe să fie create cenacluri literare sau literar-artistice care să cuprindă pe

- „latina secolului al XX-lea"desigur, clasă a gimnaziului, o parte din numărul de Ore afectate limbii române să fie folosită pentru studiul limbii latine, în această perspectivă îndeosebi, as dori să formulez cîteva propuneri referitoare la modul optim de desfășurare a acestui studiu. Bineînțeles că nu spun un lucru nou afir- mind necesitatea ca limba latină să se studieze in legătură nemijlocită cu limba română, definită, pe bună dreptate, ca „latina secolului al XX- lea". Dar cred că studiul limbii latine este chemat să reliefeze nu numai structura și configurația ei generală în perioada clasică, ci si e- voluția ei în timp pină la formele

De mare însemnătate este, prevederea ca, în ultima specifice astăzi limbii române. Și, bineînțeles, că un asemenea studiu trebuie să aibă în obiectiv nu doar legile fonetice sau morfologice, ci și amplele transformări de ordin so- cial-istoric și cultural care au acționat in zona orientală a României și de pe urma cărora a rezultat în mod firesc, legic, poporul român, cu bogăția Iui spirituală cea mai de pret — limba. Socotesc, de asemenea, absolut necesar ca studiul acestei complexe realități să se efectueze pe baza cit mai multor texte reprezentative și chiar a hărților istorice și lingvistice.
Romulus ANDREI 
comuna Orbească, 
județul Teleorman

Spicuiri din propunerile primite la redacțieGheorghe Eftimescu, instructor-re- gizor al cineclubului Casei de cultură a sectorului 8, București : Pentru reușita muncii desfășurate de ci- necluburi consider necesară constituirea, pe lingă A.C.I.N., a „Asociației cineamatorilor" și introducerea in statutul de funcționare a caselor de cultură a unor prevederi referitoare la cinecluburi.Constantin Iacob, lăcătuș-meca- nic — Motru : în orașul Motru e- xistă un club muncitoresc și o casă orășenească de cultură. Aceasta din urmă nu dispune de sediu propriu și își are sediul în una din sălile de activități ale clubului, avind 3 angajați. Pentru conducerea unitară a activității culturale a orașului Motru, in scopul eliminării paralelismelor dintre cele două instituții propun crearea unei instituții unice de cultură, subordonată sindicatelor.Prof. Ion Codru, Liceul nr. 9, Bucu-

rești : în scopul îmbunătățirii predării științelor sociale în liceu se impune ca o măsură importantă elaborarea tuturor manualelor pentru disciplinele de științe sociale care se predau in liceu numai de către profesori de liceu, care lucrează direct in învățămint și au gradul didactic I, avind drept coordonator un profesor universitar. Prin aceasta am dori să extindem o practică verificată cu succes în realizarea manualelor pentru celelalte obiecte de în- vățămînt.Mihail I. Vlad, președinte al societății literare „Alexandru Vlahuță"- Tirgoviște : Propun elaborarea la nivel național a unui statut model de funcționare a cenaclurilor literar-artistice, unde să se stipuleze toate măsurile pentru buna activitate a cenaclurilor, pentru orientarea ideologică și educativă, pentru lărgirea bazei materiale a acestora.

1 pentru o Idee : Dimitrie 
Brândza (1816—1895) naturalist de 
seamă, Întemeietorul Institutului 
botanic șl al Grădinii botanice din 
București.

11,30 Muzică ușoară românească.
11.40 Reportaj TV : Prefață la sezonul 

de iarnă în construcții.
12,00 Biruit-au glndul. Dătători de 

și datini : Gheorghe Lazăr. 
documentar.
Omul de lingă tine.
Pagini din creația clasicilor 
zicii românești.
Biblioteca pentru toți. Ideea de in
dependență națională oglindită în 
literatura română.
Telex.
Matineu de operetă.
Vlrstele peliculei.
Caleidoscop cultural-artistic. Emi
siune de informare și actualitate 
literară, teatrală, muzicală, plasti
că, cinematografică și a activității 
artistice de amatori.
Club T — „La trecutu-țl mare, 
mare viitor".
Fotbal : Sportul studențesc—Di
namo București- (Campionatul na
țional divizia A). Transmisiune di
rectă de la stadionul „23 August", 
în pauză : rezumatul înregistrat al 
meciului de box pentru titlul mon
dial la categoria grea, disputat re
cent la New-York intre Cassius 
Clay și Ken Norton.
Cintă Lie, cioctrlle — muzică popu
lară românească și versuri de poeți 
țărani.
Eroi îndrăgiți de copii : Heldi. 
Telejurnal, o Săptămîna politică 
internă.

30,00 Festivalul național al cîntecului os
tășesc „Te apăr șl te cînt, patria 
mea". Ediția a IlI-a. Gala laurea- \ 
țllor.

21.40 24 de ore. • Săptămîna sportivă.
21,55 Film serial : „Dosarele Rockford", Ț

școli 
Film

mu-

CARNET CULTURAL

• VlLCEA. Comitetul municipal al U.T.C. Rm. Vilcea a organizat o masă rotundă cu participarea a numeroși tineri care au luat in discuție tema „Tinerețe, muncă, priiîcipii călăuzitoare noastră". In cadrul _________..
de propagandă tehnică, la Casa de cultură a sindicatelor a avut loc. o sesiune de comunicări pe tema „Noutăți pe plan mondial privind creșterea siguranței in funcționarea instalațiilor și ridicarea nivelului de automatizare in centralele hidroelectrice".
• GALAȚI. Galeriile de artă găzduiesc expoziția de grafică și pictură semnată de artiștii plastici gălățeni Maria Dumbravă și Marcel Bejan. Vernisajul expoziției a fost urmat de un recital muzical și de prezentarea unui moment poetic la care și-au dat concursul poeții gălățeni Ion Trandafir, Simon Aja- rescu, Sterian Vicol și Corneliu Antoniu. Transpunind in fapte 
măsurile privind activitatea po- 
litico-etlucatlvă, colectivul filaturii B2 de la întreprinderea „Textila" din Galați a hotărît înființarea unei gazete de perete, denumită „Nici muncă fără piine. nici piine fără muncă", un adevărat „buletin al ordinii și disciplinei", în care sint consemnate zilnic fapte de muncă și viață, supuse astfel dezbaterii lucrătoarelor. Consiliul munici
pal al sindicatelor din Tecuci a organizat un schimb de experiență cu tema „Organizarea locului de muncă, factor important în creșterea productivității muncii". • NEAMȚ. „Vremea 
ne cheamă pe toți în cimp", se intitulează foaia volantă editată in tiraj de masă de secția de propagandă a comitetului județean de partid în sprijinul actualei campanii agricole. „Șantierul 
Tașca spre cota maximelor exi
gențe", se intitulează o altă foaie volantă care popularizează experiența bună a colectivului de aici în domeniul promovării unor soluții și tehnologii constructive moderne. La Casa de 
cultură a sindicatelor din Piatra 
Neamț, sub genericul „Din frumusețile patriei", a fost deschisă expoziția de pictură a artiștilor amatori din Iași. Timișoara Botoșani. In sălile colecției 
artă a Muzeului de istorie 
Roman a avut loc vernisajul expoziției „Comori de artă cu- cuteniană". o CARAȘ-SEVERIN. 
Cenaclul „Ateneum" al tineretului revoluționar din Reșița a prezentat reoent o suită de spectacole bine primite de public. „Vatră de foc — vatră de 
glorii" este titlul unui recent spectacol realizat de tineret și pentru tineret. La Oravița a avut loc prima ediție a „Zilelor culturii". La Oțelul Roșu, între manifestările de bună ținută educativă sînt de amintit recitalul de versuri patriotice cu participarea membrilor cercului literar din localitate, la locurile de muncă ale siderurgiștilor. La 
librăria și la Școala nr. 2 din aceeași localitate au fost deschise expoziții de carte consacrate independentei de stat a României. „Radiografii în alb și ne
gru" este genericul sub care s-a desfășurat, la Reșița, faza interjudețeană a concursului brigăzilor artistice de agitație din unități sanitare ale județelor Arad, Hunedoara, Timiș și Caraș-Severin. Clubul I.C.M. 
Bocșa găzduiește expoziția de grafică a muncitorului Valentin Ionescu „Minerii din Mol
dova Nouă" și locuitorii localității Sichievița s-au întîlnit cu un grup de juriști in cadrul unor simpozioane dedicate „Muncii — ca ideal moral", „Respectării normelor de conviețuire socială". Cercul tinerilor 
informaticieni, recent organizat, sub egida filialei din Reșița a Societății de științe matematice, reunește elevii cu preocupări și pasiuni în această privință de la liceul nr. 2 din localitate, o BIHOR. Vineri după- amiază, în sala Teatrului de stat din Oradea a avut loc inaugurarea cursurilor Universității cultural-știintifice în anul de învățămint 1976—1977. Cu acest prilej, Mircea Malița, membru corespondent al Academiei Republicii Socialiste România, a conferențiat despre „Profilul culturii României socialiste". Tn continuare, artiștii teatrului au prezentat piesa „Și vor veni r.opti de dragoste".

idealuri — in viața 
acțiunilor

și de 
din
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Viata primului ministru al Guvernului 
itepiAimii Democratice San Tome si Principe

CONVORBIRI OFICIALE

COMUNICAT 
cu privire la cea de-a 78-a ședință a Comitetului 
Executiv al Consiliului de Ajutor Economic Reciproc

Vineri dimineața, la Palatul din Piața Victoriei s-au desfășurat convorbirile oficiale dintre primul ministru al Guvernului Republicii Socialiste România, tovarășul Manea Mănescu, și primul ministru al Guvernului Republicii Democratice Sao Tome și Principe, tovarășul Miguel Anjos Trovoada.In cursul convorbirilor, care âu avut loc într-o atmosferă de cordialitate, au fost evidențiate bunele relații dintre România și Republica Democratică Sao Tome și Principe, re-*Primul ministru al Guvernului Republicii Socialiste România, tovarășul Manea Mănescu, a oferit, vineri, un dineu în onoarea primului ministru al Guvernului Republicii
DIN VIAȚA LOCALITĂȚILOR ȚĂRII

Nepoții „Meșterului Manole“Curtea de Argeș, oraș în plină dezvoltare economică și urbanistică. Despre noile sale construcții social- edftitare ne-a vorbit tovarășul Gh. Panea, vicepreședinte al biroului executiv al consiliului popular o- rășenesc: „Pentru unele din noile edificii, în special pentru locuințe, am primit bani de la buget. Pentru altele urma să primim mai tîrziu. Sîntem conștienți că pentru toate construcțiile nu se pot repartiza deodată fonduri. Dar multe se pot rezolva prin hărnicia oamenilor, prin folosirea resurselor locale".în locul altor explicații, viceprimarul o- rașului Curtea de Argeș ne-a propus o vizită prin localitate, să vedem „pe viu" ce au ridicat, cu hărnicia și priceperea lor. urmașii „Meșterului Ma- nole". Fiecare obiec

tiv, prin frumusețea și utilitatea lui, ar merita o descriere a- mănunțită. întrucit spațiul rubricii nu ne permite, vom face un succint „inventar": cinematograf cu 500 de locuri: „Unirea"; două magazine moderne ; lucrări de canalizare și alimentare cu apă pe o lungime de 2,7 și, respectiv, 3 km ; centru stomatologic și de radiologie-pediatrie (cu 21 de camere, ca la marile spitale); pa- varea cu bolovani de rîu a 110 000 mp de străzi și trotuare ; amenajarea parcului de lingă mînăs- tirea Curtea de Argeș. Valoarea lucrărilor edilitar-gospodă- rești realizate prin contribuția populației se ridică, în ultimii 5 ani, la circa 60 000 000 lei. Este, de fapt, valoarea unei uriașe investiții — aceea de spirit gospodăresc a
• Un nou ansamblu de 

locuințe la Bîrlad. Odatâ cu darea în folosință a primului bloc turn în zona „Stadion", Ia Bîrlad s-a inaugurat începerea lucrărilor la un nou ansamblu de locuințe care în final va avea circa 1 500 de apartamente. (Crăciun Lăluci).
@ SPORT O SPORT O SPORT e SPORT O SPORT • SPORT

Pregătiri pentru ediția de iarnă 
a „Cupei tineretului"Ieri s-a întrunit comisia centrală de organizare a „Cupei tineretului", competiție sportivă d > masă care se adresează practic tuturor copiilor și tinerilor de la 6 pînă la 30 de ani. Confirmind datele pentru începerea ediției de iarnă — 31 octombrie, pentru unitățile sportive din mediul urban, și 14 noiembrie, pentru asociațiile din mediul rural — comisia lasă totodată la latitudinea organelor sportive locale să aleagă zilele pentru începerea întrecerilor, mai devreme sau mai tîrziu decît datele generale, în raport cu stadiul pregătirilor și al altor condiții locale. Comisia centrală recomandă ca în e,tapele „Cupei tineretului" pînă la nivelul localităților inclusiv să se organizeze și să fie cuprinse în cadrul acestei competiții întreceri la toate disciplinele sportive pentru care există posibilități de practicare în zonele respective. Deci, pe lîngă schi, săniuș și patinaj, ramuri care dețin o pondere însemnată pe timpul ediției de iarnă, să se progra-ÎN CÎTEVA• La Atena au început ieri jocurile competiției internaționale de polo pe apă pentru „Cupa cupelor". în prima întîlnire, echipa Dinamo București a învins cu scorul de 11—3 formația cehoslovacă Novaky. Formația Primorje-Rîjeka a dispus cu 13—5 de O.S.L.F.-Odense (Danemarca).• Azi, Ia stadionul „23 August", de la ora 17, meciul Sportul studențesc — Dinamo, două echipe din fruntea clasamentului diviziei A la fotbal. Partida va fi televizată irr direct.• Miine, pe același stadion, de la ora 15, cuplaj : Progresul — U.T.A. și Steaua — Rapid.• La balcaniada de șah : România — Grecia 3,5—1,5 (o partidă întreruptă). 

levîndu-se importanța deosebită a in- tilnirilor dintre tovarășii Nicolae Ceaușescu și Manuel Pinto da Costa pentru stringerea legăturilor de prietenie și colaborare dintre cele două țări. Au fost subliniate posibilitățile existente pentru promovarea unei conlucrări fructuoase, în interesul ambelor popoare, al cauzei păcii și destinderii internaționale. în acest context, au fost examinate acțiunile ce vor fi întreprinse de ambele părți pentru dezvoltarea colaborării economice, tehnice și culturale. Au fost*Democratice Sao Tome și Principe, tovarășul Miguel Anjos Trovoada.Au participat Angelo Miculescu, viceprim-ministru, ministrul agriculturii și industriei alimentare, Suza-

— buni gospodaricetățenilor din frumosul oraș Curtea de Argeș. Cum a reușit primăria să pună in mișcare suflarea întregului oraș ? Simplu : „Le-am explicat oamenilor — argumentează vicepreședintele — că tot ce construim se răsfrînge asupra propriului lor nivel de civilizație. Iar noi, cei de la primărie și deputății, nu ne-am mulțumit să chemăm oamenii la muncă, ci am fost tot timpul a- lături de ei, am muncit cot la cot cu ei. Așa s-a născut la noi tradiția ca zilele de sîmbătă să devină „zile ale muncii patriotice".O explicație care Invită la meditație. N-ar fi rău ca din experiența edililor de aici să învețe și alții, care așteaptă să rezolve diferite probleme... „cînd vor primi investiții". (C. Priescu, Gh. Cirstea).
• Complex medico-sa- 

nitar la Diosig. Cei 1100() de locuitori ai comunei Diosig (Bihor) au trăit la începutul acestei luni o mare bucurie : darea în folosință a complexului medico-sanitar din comuna lor. Bucurie, pentru că noua unitate dispune de toate 

meze cu regularitate concursuri și la alte sporturi, în săli — cu folosirea intensă a tuturor spațiilor acoperite, precum și în aer liber, dacă vremea e cit de cit prielnică. In acest sens, concursurile de orientare turistică, organizate în păduri apropiate sau cu prilejul excursiilor, sint binevenite și in cursul ediției de iarnă.O problemă în atenția comisiei centrale de organizare a „Cupei tineretului" a fost și aceea a materialului sportiv. Din relatarea tov. P. Focșeneanu, secretarul federației de schi-bob, reieșea că în trimestrele III—IV au fost sau vor fi livrate aproximativ 10 000 de' perechi de schiuri, dintre care numai 3 000 pentru copii. Comisia recomandă organelor sportive județene, tuturor cluburilor și asociațiilor să întrețină cu grijă materialul și echipamentul existent, sg pună de asemenea in valoare disponibilitățile locale pentru a se asigura inventarul necesar practicării sporturilor de iarnă.RÎNDURI• La' Hilton Head (S.U.A.), în finala de dublu : Ashe, Laver — Năs- tase, Borg 3—6, 6—4, 6—4.• Tenismanul Vilas, accidentat, a abandonat turneul de la Barcelona. Kodes, Ramirez, Dibbs, Orantes, Fi- bak sint printre aceia carp au intrat în sferturile de finală.• în „Cupa campionilor europeni" la baschet masculin : Sinudyne Bologna — Dinamo București 77—68 (51—38). Meciul retur, la București — 4 noiembrie. în partida celorlalte două componente ale grupei preliminare E : Olympiakos Pireu — Maccabi Tel Aviv 74—90. Dinamo va juca cu Maccabi la București — 21 octombrie.• în „Cupa campionilor europeni" Ia handbal masculin : Dozsa Debrecen — Ț.S.K.A. Sofia 23—16. 

abordate, totodată, unele probleme ale vieții internaționale.La convorbiri au participat Nicolae lopescu, ministru secretar de stat la Ministerul Comerțului Exterior ți Cooperării Economice Internaționale, Cornel Pacoste, adjunct al ministrului afacerilor externe, loan Jinga, vicepreședinte al Consiliului Culturii și Educației Socialiste.Au luat parte Aida Grața do Espirito Santo, ministrul informațiilor, Teutonio de Alva Terres, directorul planificării și al dezvoltării.*na Gâdea și Nicolae Nicolaescu, miniștri, alte persoane oficiale române și saotomeze.în timpul dineului, cei doi prim- miniștri au rostit toasturi.

dotările necesare (cabinet pentru adulți, cabinet pentru copii, cabinet stomatologic, laboratoare de analize și radiologie etc.). Bucurie, pentru că — la înălțarea lui — au prestat și ei, în răgazul dintre campaniile agricole, mii de ore de muncă voluntară. (D. Gâță).
• Hotel nou în... repa- 

rații capitale? In orașul S£întu- Gheorghe s-a dat în folosință, cu numai trei ani în urmă, un hotel frumos, cu un nume frumos — „Bodoc". Iată însă că, după această scurtă „viață sănătoasă", hotelul are nevoie de o adevărată reparație... capitală. Datorită unor defecțiuni de construcție la băi (susține beneficiarul), datorită întreținerii necorespunzătoare (susține constructorul), au apărut infiltrații de apă pe pereții holurilor. Ba, mai mult, pe alocuri a căzut și tencuiala. Oare așa trebuie să arate un hotel după trei ani de la darea în folosință ? Ar trebui ca atît beneficiarul, cit și constructorul să intre pe „recepție" și să facă reparațiile necesare. (P. Constantin).
• Oamenii satului con

struiesc pentru sat. Comuna Podeni (Mehedinți) a cunoscut în ultimii ani o puternică înflorire e- conomico-soctală. Au fost înălțate noi și moderne obiective social-cul- turale — școli, magazine, baze sportive și altele — care se integrează armonios în planul de sistematizare al localității. Peste cîtva timp se va da în folosință și o brutărie. Sint. de asemenea, pe terminate; lucrările- de amenajare a rețelei de apă potabilă. O remarcă : cea mai mare parte din aceste lucrări au fost și sînt executate de către cetățeni și de meseriașii din comună. (Virgiliu Tătaru).
»

La întreprinderea 
de autoturisme din Pitești 

Competiții pe ateliere și secțiiAsociația sportivă „Dacia" de la întreprinderea de autoturisme din Pitești a antrenat în competiții sportive de masă numeroși angajați ai unității. Disciplinele de întrecere : cros, handbal, fotbal, volei. în scopul mobilizării la competiții a unui număr cit mai mare de participanți, întrecerile s-au desfășurat în sistem turneu tur-retur pe ateliere, linii de fabricație și secții. în faza finală, care s-a încheiat recent, și-au confruntat puterile 1 500 participanți la cros, 34 echipe la fotbal, 22 echipe la handbal și 20 echipe la volei. Crosul a fost cîștigat de muncitorul Nicolae Morteanu, de la secția caroserie ; la celelalte discipline menționate mai sus au ieșit victorioși, in ordine, muncitorii din secțiile scu- lărie, prese auto, autoutilări și tratament termic. (Gheorghe Cîrstea).
Grija pentru baza materială 

a sportuluiDin inițiativa organizațiilor U.T.C., mii de tineri din județul Mehedinți se află angajați în acțiuni care se desfășoară sub deviza : „Cea mai bine gospodărită bază sportivă din județ". în perioada care a trecut de la Începutul anului, prin munca tinerilor s-au efectuat lucrări de întreținere și reamenajare la 181 de baze sportive din orașe și comune. Totodată, tinerii din întreprinderile, instituțiile și școlile județului au participat după orele de program și, mai ales în zilele de duminică, la amenajarea a 45 noi terenuri de handbal, volei, tenis de cimp, baschet, a unor piste de alergări și gropi pentru sărituri. (Virgiliu Tătaru).

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU '
Președintele Republicii Socialiste RomâniaPărăsind România, doresc să vă adresez, în numele reginei și al meu, ! mulțumiri călduroase pentru atenția cu care am fost înconjurați.Gratitudinea noastră se îndreaptă și către notabilitățile pe care le-am în- tilnit cu prilejul vizitelor pe care le-am făcut la vestigiile marelui trecut al țării dumneavoastră și la noile realizări — garanții ale viitorului, precum și către poporul României, care și-a manifestat peste tot ospitalitatea sa tradițională.Grație invitației dumneavoastră, regina și cu mine am înyățat să cunoaștem mai bine minunata dumneavoastră țară și mai ales curajul și eforturile poporului dumneavoastră pentru asigurarea înfloririi țării cu păstrarea specificului propriu.Adresînd cele mai bune urări de prosperitate pentru România, exprim convingerea că această vizită va întări legăturile de prietenie deja vechi dintre țările noastre, printr-o înțelegere reciprocă sporită și o diversificare a domeniilor cooperării noastre.

BAUDOUIN

Vizita viceprim- ministrului pentru 
afacerile externe 

al Guvernului Kampuchiei DemocrateVineri, ministrul afacerilor externe al Republicii Socialiste România, George Macovescu. a oferit un dejun în onoarea viceprim-ministrului pentru afacerile externe al Guvernului Kampuchiei Democrate, Ieng Sary.în timpul dejunului, George Macovescu și Ieng Sary au toastat in sănătatea președintelui Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu. și a președintelui Prezidiului de Si at al Kampuchiei Democrate, Khieu Samphan, pentru dezvoltarea
A apărut:

„Revista economică**
nr. 41/15 octombrie 1976Din sumar, menționăm articolele : „Cum se asigură utilajele noilor o- biective de investiții ?“ de Bogdan Pădure ; „Locul și rolul pisciculturii în economia județelor" de Ion Manea ; „Produsul nou — de la idee la comercializare" (I) de Ioan Georgescu ; „T.I.B. ’76 : Realizări marcante ale tehnicii de vîrf".Rubrica intitulată experiențe în actualitate este consacrată temei raționalizării transporturilor interne.Revista publică obișnuitele sale rubrici : Conducere-organizare, Teo- rii-idei, Economie mondială.

Peste 7 milioane
la magazinul

cumpărători 
„Unirea“

Magazinul „Unirea" — cea mai mare unitate comercială din țară, aparținind de Ministerul Comerțului Interior — a fost vizitat în perioada scursă de la deschidere — 2 septembrie â.c. — de peste 7 milioane cumpărători. Directorul adjunct al I.C.S. ..Unirea", Ion Gheorghiu, ne-a făcut cîteva precizări cu privire la această intensă activitate comercială.„Am oferit spre vinzare peste 13 000 sortimente de mărfuri, iar volumul desfacerilor a fost de circa 125 milioane lei.Deși nou. magazinul „Unirea" a suferit o serie de transformări interioare. Pe baza indicațiilor primite cu prilejul inaugurării magazinului, au fost luate măsuri de mai bună folosire a spatiilor de vînzare (am amplasat încă 150 m de standuri la raioanele de confecții și tricotaje) ; au început lucrările de finisare a terasei ; s-a diversificat gama de modele oferite, cumpărătorilor, în special la confecții și
O MANIFESTARE ECONOMICĂ

INTERNAȚIONALĂ DE PRESTIGIU
(Urmare din pag. I)stalații de foraj din lume, cazanul de 1 035 tone abur pe oră destinat alimentării cu a- buri a turbinelor de 330 MW. La actuala ediție a T.I.B. vor fi expuse și unele produse realizate de societăți mixte de producție constituite in România, prin cooperare cu firme âin străinătate. Astfel, ROMCONTROLDATA prezintă un echipa

ment electronic terminal, ELAROM expune o serie de stimulatoare cardiace implanta- bile, REȘITARENK. reductoare cu utilizări în diferite domenii industriale. Prezența în standuri a celor mai importante și recente realizări ale industriei românești, alături de creații tehnice similare din celelalte țări participante, ne îndreptățesc să afirmăm

relațiilor de prietenie și colaborare dintre România și Kampuchia pe multiple planuri, în folosul ambelor țări și popoare, al cauzei păcii și progresului in lume.
★în cursul dimineții, Ieng Sary, viceprim-ministru pentru afacerile externe al Guvernului Kampuchiei Democrate, a vizitat întreprinderi industriale, instituții de cultură și cartiere de locuințe din Capitală.

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 17, 

18 și 19 octombrie. în țară. La începu
tul intervalului vremea va continua să 
se răcească, mai ales în nord-estul ță
rii, apoi se va încălzi ușor, începînd 
din sud-vestul țării. Vor cădea ploi 
locale, mai frecvente în primele zile 
la început, în jumătatea de est a ță
rii, apoi și în vest. Vîntul va sufla po
trivit. cu intensificări în Moldova și 
Dobrogea din sectorul estic. Tempe
raturile minime vor fi cuprinse între 
2 și 12 grade, izolat mai coborîte în 
depresiunile din estul Transilvaniei, și 
jumătatea de nord a Moldovei, iar ma
ximele între 12 și 22 grade. La munte, 
pe alocuri, la peste 1 500 de metri alti
tudine se. va semnala lapoviță și nin
soare.

tricotaje : am elaborat studii pentru mai buna folosire a spațiilor de la parter, etajele I și IV.Din activitatea de pînă acum am ajuns la concluzia că pentru desfășurarea normală a vinzării este mai indicat ca aprovizionarea să se facă in special duminica (fără a exclude aprovizionarea curentă de la primele ore ale fiecărei dimineți). De asemenea, am îmbunătățit activitatea depozitelor, am organizat o cantină-restaurant pentru lucrătorii magazinului.Trebuie să arăt că în această primă lună de funcționare, datorită poate și afluenței ridicate de cumpărători, a caracterului eterogen al personalului nostru, calitatea servirii nu a fost totdeauna la înălțime. Sîntem preocupați de această problemă și. împreună cu organizațiile de partid, U.T.C. și sindicat, ne vom strădui să ridicăm calitatea servirii la nivelul condițiilor materiale de care dispune unitatea noastră".

că T.I.B. ’76 asigură cadrul favorabil contactelor și tranzacțiilor e- conomice fructuoase, actuala ediție contribuind Ia stimularea schimburilor de valori materiale, de idei și experiență, la consolidarea climatului favorabil cunoașterii, înțelegerii și colaborării între popoare.
Convorbire realizată de
Dan CONSTANTIN

în perioada 12—14 octombrie 1976 a avut loc la Moscova cea de-a 78-a ședință a Comitetului Executiv al Consiliului de Ajutor Economic Reciproc.La ședință au participat : A. Lu- kanov, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Bulgaria, R. Rohlicek, vicepreședinte al Guvernului Republicii Socialiste Cehoslovace, C. R. Rodriguez, viceprim-ministru al Guvernului Revoluționar al Republicii Cuba, G. Weiss, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al Republicii Democrate Germane. M. Peljee. vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Mongole, K. Olszewski, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Polone, Mihai Marinescu, viceprim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România, G. Szeker, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Ungare, M. Leseciko, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste.în conformitate cu Convenția dintre C.A.E.R. și Guvernul Republicii Socialiste Federative Iugoslavia, la lucrările Comitetului Executiv a participat S. Gligorievici. membru al Consiliului Executiv Federal al R.S.F.I.La ședința Comitetului Executiv a luat parte N. Faddeev, secretarul C.A.E.R. Ședința a fost prezidată de K. Olszewski, reprezentantul R.P. Polone.La ședința Comitetului Executiv a fost examinată analiza procesului de apropiere și egalizare treptată a nivelurilor de dezvoltare economică a țărilor membre ale C.A.E.R. pe perioada 1960—1975, care, așa cum se subliniază în programul complex al adîncirii și perfecționării în continuare a colaborării și dezvoltării integrării economice socialiste a țărilor membre ale C.A.E.R., reprezintă un proces istoric obiectiv în dezvoltarea sistemului socialist mondial.Analiza demonstrează dinamismul dezvoltării economice a țărilor membre ale C.A.E.R.. creșterea neabătută a bunăstării materiale și a nivelului cultural al celor ce muncesc și apropierea și egalizarea nivelurilor de dezvoltare economică a țărilor membră ale C.A.E.R. în cele convenite de Comitetul Executiv se menționează că se are în vedere să se țină seama de analiza prezentată la elaborarea programelor speciale de colaborare pe termen lung. în conformitate cu hotărîrea celei de-a XXX-a ședințe a sesiunii C.A.E.R.Comitetul Executiv a examinat_ șl problema privind situația colaborării țărilor membre ale C.A.E.R. și R.S.F.I. în domeniul creării și dezvoltării producției de masini-unelte pentru așchierea metalelor și a adoptat recomandări orientate spre satisfacerea mai deplină a necesarului crescînd al țărilor membre ale C.A.E.R. in mașini-unelte cu comandă numerică program, pe calea dezvoltării accelerate a producției acestora la un nivel tehnic modern. Totodată. Comitetul Executiv a adoptat măsuri privind îmbunătățirea activităt.ii organelor C.A.E.R. și organizațiilor internaționale corespunzătoare ale țărilor membre ale C.A.E.R. în ce privește elaborarea de propuneri referitoare la adîncirea colaborării în acest domeniu.La ședința Comitetului Executiv a fost examinat raportul Comisiei permanente C.A.E.R. pentru industria radiotehnică și electronică asupra situației colaborării privind specializarea și cooperarea în producție și asu
LA „TEHNOLEMN" — PLOIEȘTI 

în centrul atenției colectivului ' - 
calitatea produselorLa fabrica „Tehnolemn" din Ploiești ce aparține Grupului întreprinderilor de industrie locală Prahova, calității producției i se acordă cea mai mare atenție. începînd de la conducerea unității și terminînd cu oamenii din ateliere și formațiunile de lucru, se manifestă o preocupare constantă, insistentă pentru îmbunătățirea tehnologiilor de fabricație, o mai judicioasă organizare a proceselor de lucru, perfecționarea calificării oamenilor, în vederea sporirii continue a prestigiului mărcii fabricii. „încă de la începutul anului — ne spune tovarășul Constantin Joița, directorul fabricii — pe baza unei largi consultări cu colectivul, am elaborat un program de măsuri tehnico-organizatorice care se transpune cu consecventă in fapte".Vizitînd atelierele de fabricație, unde se produc peste 360 de produse. majoritatea contractate la export, am văzut „pe viu" și alte schimbări, menite să asigure o înaltă calitate fiecărui articol în parte. Bunăoară, o grijă mare se acordă materiei prime — lemn de toate esențele — care, abia după ce trece prin camerele de uscare în vid (recent date în exploatare) și întrunește toate calitățile prevăzuta de tehnologie. începe să fie prelucrat. Ne-au atras atenția și noile procedee de lăcuire a prefabricatelor din lemn care se realizează cu soluții poliesterfce. Aceste sisteme, pe lîngă faptul că asigură o frumusețe luciului, dau rezistentă mare la umiditate, temperatură etc. Pentru ca toate mărfurile să ajungă 

pra măsurilor de activizare a colaborării în acest domeniu. Comitetul Executiv a relevat că, paralel cu rezultatele pozitive obținute, mai există încă posibilități nevalorificate în domeniul specializării și cooperării și a trasat sarcină comisiei să realizeze acțiuni pentru activizarea colaborării în domeniul specializării și cooperării in fabricarea de produse ale industriei radio- tehnice și electronice.La ședința Comitetului Executiv a fost examinat raportul Comisiei permanente C.A.E.R. pentru metalurgia neferoasă privind stadiul și activitatea în continuare în vederea folosirii raționale a metalelor neferoase. S-a relevat că în țările membre ale C.A.fe.R. a fost desfășurată o activitate însemnată în acest domeniu. Se realizează în mod sistematic economisirea și înlocuirea metalelor neferoase în industria electrotehnică, construcțiile de mașini, transporturi și în alte ramuri ale economiei naționale.Comitetul Executiv a trasat sarcină Comitetului C.A.E.R. pentru colaborare in domeniul aprovizionării teh- nico-materiale să țină seama, la elaborarea complexului de acțiuni și recomandări privind folosirea rațională și economicoasă a resurselor materiale, de propunerile conținute în raport.îndeplinind sarcinile trasate de ședința a XXX-a a sesiunii C.A.E.R., Comitetul Executiv a aprobat planul lucrărilor prevăzute în „Direcțiile și sarcinile principale ale colaborării țărilor membre ale C.A.E.R. in domeniul transporturilor pe anii 1976— 1980 și perioada următoare". Aceasta creează baza pentru soluționarea celor mai importante și actuale probleme ale dezvoltării transporturilor.Examinind informarea privind activitatea Consiliului parcului comun de vagoane de marfă, Comitetul Executiv a relevat că în cei 12 ani de existență consiliul a desfășurat 0 însemnată activitate în ce privește dezvoltarea și îmbunătățirea folosirii parcului, precum și asigurarea traficului mărfurilor de comerț exterior dintre țările participante. Comitetul Executiv a stabilit măsuri îndreptate spre asigurarea dezvoltării în continuare și îmbunătățirea activității parcului comun de vagoane de marfă.La ședința Comitetului Executiv s-a adoptat o hotărire privind acordarea de către țările membre ale C.A.E.R. de ajutor și asistență Republicii Populare Mongole pentru dezvoltarea mai rapidă și eficientă a poștei și telecomunicațiilor în R.P.M., inclusiv ajutor în efectuarea de cercetări științifice și tehnice în domeniul telecomunicațiilor și în pregătirea de specialiști.Comitetul Executiv a examinat informarea grupei de experți ai țărilor membre ale C.A.E.R., care a fost în Mexic, cu privire la activitatea acesteia și a convenit acțiuni corespunzătoare îndreptate spre realizarea Convenției de colaborare între C.A.E.R. și Mexic.în conformitate cu prevederile programului complex. Comitetul Executiv a examinat probleme ale perfecționării în continuare a activității organelor C.A.E.R. în ce privește dezvoltarea colaborării cu țările nemembre ale C.A.E.R.Comitetul Executiv a examinat și a aprobat bugetul Consiliului de Ajutor Economic Reciproc pe anul ’ 1977.Ședința Comitetului Executiv s-a desfășurat într-o atmosferă de prietenie și înțelegere reciprocă.

în cea mai bună stare la cumpărător, s-au luat măsuri și în sectoarele de ambalaj. Ambalarea se face cu mare atenție, în cutii de carton ondulat, cu cămăși de foiță la dimensiuni fixe. Se asigură, astfel, un transport fără riscuri de degradare a produsului la distante mari.Inginera Maria Oprita ne-a vorbit și despre serioase preocupări în ridicarea pregătirii profesionale a muncitorilor, tehnicienilor, maiștrilor. a controlorilor de Calitate. Majoritatea au trecut prin cursurile de specializare de la Centrul de perfecționare al Ministerului Economiei Forestiere și Materialelor de Construcții. în unități. în cadrul cabinetului tehnic, au loc bilunar cicluri de conferințe documentar- informative, cu tot ce se întîmplă mai nou pe plan intern și international în ramura respectivă. în ateliere si secții s-au realizat „vitrine de calitate", în fața cărora se discută. cu angajații, căutîndu-se noi și noi soluții constructive. „Exigența pe care o manifestăm pentru calitatea produselor a determinat creșterea substanțială a cererilor la export — ne spune interlocutoarea. Firme din Franța, R. F. Germania, Olanda. Cehoslovacia trimit scrisori prin care, exprimîndu-și aprecierea pentru articolele noastre din lemn, împletiturile de răchită, din papură, rogoz ett., solicită mărirea cantităților comandate inițial. Așa se și explică de fapt că, în prezent., unitatea noastră a livrat peste Plan la export produse în valoare de peste 1 milion lei valută", (Constantin Căpraru).
• SEMINȚE IRADIA

TE CU LASER. Specialiștii sovietici au constatat că iradierea semințelor cu laser contribuie la realizarea unor noi sorturi de cereale sau legume a căror productivitate este superioară și care prezintă o rezistență crescută la dăunători. Pe suprafețe semănate în Kazah- stan cu semințe iradiate în a- cest mod s-au obținut producții de castraveți cu 35 la sută mai mari în sere și peste 21 la sută pe cîmp ; la roșii creșterea a fost de 20, la vinete de 30 la sută. Odată cu creșterea producției s-a constatat o sporire a conținutului de proteine, vitamine, zahăr.
• AISBERG PEN

TRU... IRIGAȚII. La Confe' rința mondială a O.N.U. în pro

blema resurselor de apă, care va avea loc în Argentina anul viitor, va fi prezentat un proiect de aprovizionare cu apă ieșit din comun. Autorii săi, hidrologi latino-americani, propun să fie ancorat și adus la țărmul continentului unul din aisbergurile care se află în derivă în Antarctica. Colosul de gheață urmează să fie folosit pentru irigarea unei suprafețe de aproape 10 milioane de hectare, în prezent neutilizabilă din cauza lipsei de umezeală din sol.
• O NOUTATE : AU- 

DIO-CĂRȚILE. In librăriile și magazinele de discuri din Italia vor apărea, zilele acestea, primele audio-cărți. Departe de a constitui o simplă înregistrare a unui text scris, audio-cartea 

este un fel de spectacol sonorizat original. Printre cele aproximativ 40 de titluri care vor fi difuzate pînă la finele anului figurează „Umorul englez în e- poca victoriană" de Anthony Burgess, „Ocolul Pămîntului in 80 de zile" de Jules Verne și altele. O audio-carte comportă 60—90 minute de înregistrare pe bandă, avînd un tiraj inițial de 8 500 exemplare fiecare.
• MUZICA ADINCU- 

RILOR ALBASTRE. ° sim’ bioză ce se anunță promițătoare au plănuit comandantul Jacques Cousteau, cunoscutul explorator al adincurilor marine, și nu mai puțin cunoscutul compozitor grec Mikis Theodorakis: este vorba de colaborarea la realizarea unor filme, cărora Theodorakis le va asigura ban

O»

da sonoră. Primul, va fi un film despre regiunile arctice ; al doilea, despre ținuturile natale ale compozitorului, unde Cousteau va turna „Pierduta civilizație elenă".
• FURTUNI VIOLEN

TE. în ultimele zile, furtuni deosebit de violente au făcut ravagii în Europa occidentală și pe oceanele și mările înconjurătoare. Arborii au fost smulși din rădăcini ; comunicațiile telefonice au fost întrerupte ; drumurile au devenit impracticabile ; în multe locuri, distribuirea electricității s-a oprit. Situația a devenit critică îndeosebi de-a lungul coastelor Canalului Mi- 

necii, unde furtuna a fost considerată cea mai violentă din ultimii 15 ani. Vase comerciale, petroliere, zeci de mici ambarcațiuni au fost scufundate. în regiunea Sussex din Anglia, sute de hectare cultivabile au fost inundate ca urmare a unor ploi torențiale.
• COPIL PRECOCE. La vîrsta de numai doi ani și jumătate, micuța Pomfila Watson, din orașul american Cleveland, practică înotul și tenisul, joacă șah. manevrează un calculator electronic, citește ziare și cărți. Aptitudinile excepționale ale Pomfilei au început să se manifeste încă de la 

vîrsta de 15 luni. întrebată care este sportiva ei preferată, Pomfila a răspuns că este Nadia Comăneci, și, după cum precizează agenția U.P.I., ea pronunță corect numele stelei românești a Olimpiadei de la Montreal. Supusă unui test psihologic pe cînd avea 20 de luni, ea a obținut un punctaj extrem de ridicat — 140.
• „PIRAȚII" ARHEO

LOGIEI. Mai mulți arheologi britanici au atras atenția autorităților asupra creșterii alarmante a numărului căutătorilor de comori, care, efectuînd săpături in locurile cu monumente istorice, le pun în primejdie. Acești adevărați „pirați ai arheologiei", scormonind fără socoteală după monede și bijuterii din aur și argint, aduc im

portante stricăciuni vestigiilor. Arheologii au cerut autorităților să ia măsuri pentru prevenirea distrugerilor provocate de „pirați", înainte de a fi prea tîrziu, în interesul patrimoniului cultural național.
• PASĂREA KIWI. In pădurile din Noua Zeelandă există o fosilă vie — pasărea kiwi, rudă apropiată cu pasărea „moa", cea mai mare zburătoare care a existat pe Pămînt. Vîrsta ei : 7—10 milioane de ani. Pasărea zboară numai noaptea deoarece vede foarte slab. Imaginea acestei păsări de culoare brun-inchis, fără aripi și coadă, cu ciocul lung sprijinit în pămint este prezentă în toate pliantele turistice, pe monede, pe articolele de export. Pină și dialectul englez in care vorbesc locuitorii Noii Zeelande 

se numește „kiwi". Cînd a devenit pasărea kiwi emblema țării ? Se spune că în timpul primului război mondial, cînd imaginea păsării a fost imprimată pe uniformele soldaților neozeelandezi.
•SCRISORI PE 

COAJĂ DE MESTEA
CĂN. în orașul Novgorod, important centru comercial al Rusiei medievale, s-au descoperit de curînd 12 scrisori pe coajă de mesteacăn, datînd din sec. XIII. Scrisorile sînt de fapt acte comerciale, însă specialiștii de la muzeul orașului — unde se mai găsesc alte 500 de astfel de documente — le consideră tot atit de prețioase pentru istoria Novgorodului, ca și papirusurile pentru istoria Egiptului.
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ROMANIA - BELGIA
Voință comună de extindere 
ambelor popoare, al păcii șiSuita de vizite la nivel înalt care au avut loc în ultimul timp în România ilustrează, o dată mai mult, puternicul dinamism al politicii noastre externe, neabătuta consecvență cu care statul nostru acționează pentru adîncirea continuă a prieteniei și solidarității frățești cu statele socialiste și, concomitent, pentru intensificarea relațiilor de colaborare pe multiple planuri cu toate statele lumii, fără deosebire de orînduirea lor socială.în acest cadru general se înscrie și vizita oficială pe care, la invitația președintelui Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, și a tovarășei Elena Ceaușescu, au efectuat-o în țara noastră Maiestatea Sa Baudouin, regele belgienilor, împreună cu regina Fabiola.Vizita suveranilor belgieni a constituit un răspuns la vizita oficială în Belgia a președintelui Nicolae Ceaușescu și a tovarășei Elena Ceaușescu în octombrie 1972 — eveniment memorabil în evoluția legăturilor româno-belgiene a cărui importanță timpul a pus-o și mai pregnant în evidență. Semnarea, cu acel prilej, a Declarației solemne comune, primul document politico- diplomatic de acest fel încheiat între țări europene aparținînd unor alianțe militare diferite, care a consacrat la baza raporturilor reciproce principiile noi de relații internaționale, a dobîndit o valoare deosebită, nu numai ca semnificații simbolice, ci și de ordin practic, prin influența pozitivă exercitată și contribuția a- dusă la procesul de destindere pe continentul nostru.In continuitatea acestui proces și sub aceste auspicii favorabile, vizita suveranilor belgieni a marcat un nou și însemnat moment al evoluției ascendente a relațiilor româno- belgiene. Pretutindeni, suveranii Belgiei au fost întîmpinați de cetățenii țării noastre cu manifestări de prietenie și ospitalitate, înalții oaspeți exprimîndu-și în termeni deosebit de călduroși prețuirea față de înfăptuirile poporului român în dezvoltarea sa economică și socială, față de tezaurul istoriei și frumusețile patriei noastre.De fapt, se poate spune că voința comună de intensificare a colaboră-
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agențiile de presă transmit:
Problema alimentației poa- te fi soluționată prin dublarea sau triplarea productivității terenurilor și introducerea în circuitul agricol a unor suprafețe )O prezent neutilizate, se apreciază intr-un raport al O.N.U. Pentru obținerea acestui rezultat sînt necesare măsuri drastice în sectoarele publice și schimbări sociale și instituționale în țările în curs de dezvoltare. Totodată, se arată că principalele limite în fața unei creșteri economice mondiale susținute sînt de ordin politic, social și instituțional.MOXiCUl cau^ să-și diversifice relațiile, pentru a lichida dependența geopolitică pe care a cunoscut-o ani la rind datorită faptului că economia sa era legată de un singur tip de tehnologie și de o singură piață de capitaluri, a declarat președintele Luis Echeverria, care s-a pronunțat pentru intensificarea colaborării cu țările socialiste.
Amnistie. Consiliul Comandamentului Revoluției irakiene a hotărît să prelungească cu încă o lună termenul de expirare a amnistiei generale acordată pentru kurzii aflați în străinătate. Agenția irakiană de presă, care transmite știrea, menționează că in ultimele zile peste 500 de familii kurde s-au reîntors în Irak, reinstalîndu-se în regiunile natale.
Sprijin populației din

Canhata. Guvernul angolez a constituit o comisie de urgență al ' cărei obiectiv este soluționarea problemelor populației din localitatea Canhara, unde forțe ostile actualului regim au declanșat, cu cîteva zile în urmă, un masacru. Guvernul de la Luanda a hotărît acordarea întregului sprijin necesar înlăturării consecințelor masacrului.
Comisarul O.N.U. pentru 

Namibia, Sean MacBride, a anunțat că își va prezenta demisia din acest post la sfîrșitul anului. Sean MacBride, care este în vîrstă de 72 de ani, a fost numit în această funcție în anul 1974.
Anchetarea situației drep

turilor omului în Chile,efec* tuată de Grupul de lucru al O.N.U., dezvăluie că tortura, precum și alte tratamente sau pedepse crude, inumane și degradante continuă să afecteze profund viața chilienilor. In raportul dat publicității la New York se constată, de asemenea, atît o creștere a represiunii, cît și sporirea în comparație cu anul trecut a numărului persoanelor dispărute.
Arestarea unor teroriști.Unități de poliție, sprijinite de militari britanici, au arestat cinci membri ai unui grup terorist aparținînd organizației extremiste catolice Armata Republicană Irlandeză (I.R.A.). Cei cinci au fost capturați după ce au plasat o bombă intr-un magazin din suburbiile Belfastului.
Complot eșuat. In InsuleIeComore a fost dejucat un complot pus la cale de elemente reacționare interne cu concursul forțelor imperialiste externe care urmăreau înlăturarea actualului guvern al țării — se arată într-un comunicat al Direcției securității publice, difuzat la Moroni, relatează agenția T.A.S.S. Partl- cipanții la această acțiune — se a- rată în comunicat — intenționau să organizeze debarcarea în Insulele Comore a unor detașamente de mercenari din Republica Sud-Africană.

a colaborării 
securității înrii reciproce își găsește teren fertil și factori stimulatori în similitudinile existente în trecutul de luptă al popoarelor român și belgian pentru independență națională, în afinitățile de limbă și cultură, în tradiția unor vechi relații prietenești. Aceasta s-a concretizat în evoluția pozitivă a relațiilor româno-belgiene, care, îndeosebi în ultimii ani, au cunoscut un curs continuu ascendent.Viața demonstrează astfel, încă o dată, în mod concludent, că deosebirile de orînduire socială nu pot și nu trebuie să constituie un obstacol în calea extinderii raporturilor de colaborare reciproc avantajoase. „Trăinicia relațiilor româno-belgiene — sublinia în acest sens președintele Nicolae Ceaușescu — este conferită de faptul că la baza lor stau principiile deplinei egalități în drepturi, respectului independenței și suveranității naționale, neamestecului în treburile interne și avantajului reciproc — principii pe care viața Ie-a verificat pe deplin ca singurele în măsură să chezășu- iască dezvoltarea unor raporturi viabile între națiuni", exprimînd convingerea că vizita înalților soli ai Belgiei „va marca o nouă etapă in evoluția raporturilor româno-belgiene, în întărirea prieteniei și colaborării dintre popoarele celor două țări". La rîndul său. regele Baudouin arăta : „Relațiile dintre Belgia și România, deja de lungă durată, au cunoscut în ultimii ani o dezvoltare accelerată. Putem, pe drept cuvînt, să fim satisfăcuți de ceea ce am realizat împreună. Cooperarea noastră în toate domeniile poate și trebuie să fie dezvoltată". Acestei voințe, reciproc împărtășite, îi dă glas ideea majoră ce străbate Comunicatul comun dat publicității și care subliniază că ambele țări vor depune în continuare eforturi pentru intensificarea colaborării, pentru elaborarea măsurilor concrete în scopul extinderii și diversificării cooperării economice, tehnico-știin- țifice și culturale, creșterii schimburilor comerciale, pe o bază echilibrată. In acest sens, acordurile încheiate în timpul vizitei vin să îmbogățească cadrul contractual și juridic existent între cele două țări in domeniile economic, tehnico-știin- țific, social-cultural etc.

Reconstrucție. Agenția china Nouă informează că înxzona Tang- șan, din nordul R. P. Chineze, afectată la 28 iulie de un puternic, cutremur, peste 70 la sută din întreprinderi și exploatări miniere au reintrat, integral sau parțial, în producție. De asemenea, a fost reluat traficul de pasageri pe magistrala feroviară Pekin-Șanhaikuan, 11 șosele importante pornind de la Tangșan spre Pekin, Tientsin și alte orașe au fost reparate. Atît la Tangșan, cît și în întreaga zonă afectată de cutremur, au fost construite numeroase locuințe cu proprietăți antiseismice.
In cadrul celei de-a 100-a se

siuni a Consiliului Executiv 
UNESCO, a avut loc ceremonia 
inminării premiului obținut de 
pioniera româncă Adriana Moi- 
sin, elevă in clasa a 7-a a Șco
lii generale nr. 19 din Timișoara, 
la concursul organizat de 
UNESCO, cu ocazia „Săptăminii 
pentru salvgardarea Veneției".

Desenul Adrianei Moisin — re
prezentând imagini asupra Ve
neției — a fost selecționat de un 
juriu internațional, din lucrările 
a peste 100 000 de elevi, partici- 
panți la concursurile naționale, 
care au avut loc in statele mem
bre ale UNESCO.

Comitetul pentru, acorda
rea Premiului Nobel pentru 
pace Storting-ului (Parlamentul norvegian) a hotărît ca anul acesta să nu acorde distincția, informează agenția Associated Press, citind un comunicat dat publicității la Oslo.

Convorbiri. La Pekin au avut loc convorbiri între Ku Mu, vicepremier al Consiliului de. Stat al R. P. Chineze, și membrii unei delegații comerciale guvernamentale zambiene, condusă de Mutumba M. Bull, ministrul comerțului — informează agenția China Nouă.
Grevă Peste un milion de muncitori canadieni au participat, joi, la prima grevă generală a oamenilor muncii din Canada pentru a protesta împotriva programului federal de austeritate. Greva a fost organizată de Congresul Muncii din Canada, care grupează principalele sindicate ale țării.
Se tem și de umbra lor.Bateriile antiaeriene, amplasate in jurul reședinței din Seul a dictatorului sud-coreean, Pak Cijan Hi, au deschis, joi seara, un intens foc de baraj asupra unui avion comercial american. Deschiderea focului, s-a explicat oficial, a fost ordonată în urma pătrunderii avionului în spațiul interzis. Aparatul nu a fost avariat, în schimb 21 de persoane aflate la sol au fost rănite.
Reuniune Interpol. Deschi_ zind lucrările Adunării generale a- nuale a Organizației internaționale de poliție criminală (Interpol), care se desfășoară la Accra, Ignatius Acheam- pong, șeful statului ghanez, a adresat delegaților un apel de a contribui la eliminarea deturnărilor de avioane.
Naționalizare.Guvernulan a anunțat naționalizarea companiei petroliere americane „Caltex", a treia companie petrolieră naționalizată de India în ultimele luni, după „Burmah Shell" și „Esso".

prietenești în folosul 
Europa și în lumeRomânia și Belgia, țări europene care au cunoscut din plin urgiile celor două războaie mondiale, sînt vital interesate în instaurarea pe continentul nostru și în lume a unui climat de destindere, pace și securitate. Tocmai de aceea, în cadrul schimburilor de păreri în problemele vieții internaționale a fost reafirmată hotărîrea celor două țări de a acționa, în continuare, pentru aplicarea strictă și traducerea consecventă în viață a tuturor prevederilor Actului final al Conferinței general-europene de la Helsinki.Fără îndoială că un factor favori- zant al relațiilor prietenești româno- belgiene îl constituie și convergența punctelor de vedere și pozițiilor în asemenea probleme cardinale ale situației internaționale, cum sînt reglementarea pe cale pașnică a diferendelor dintre state, oprirea cursei înarmărilor și trecerea hotă- rîtă la înfăptuirea dezarmării atît în domeniul nuclear, cît și al armamentului convențional, lichidarea subdezvoltării și edificarea unei noi ordini economice mondiale. Se cuvine, de asemenea, relevată opinia comună cu privire la creșterea rolului și eficienței Organizației Națiunilor Unite, ca principală tribună de la care își pot face auzit glasul toate statele, inclusiv cele mici și mijlocii, ca for internațional chemat să asigure rezolvarea problemelor majore ale omenirii prin colaborarea tuturor statelor, pe bază de egalitate. Afirmarea unor asemenea poziții comune demonstrează că, și în domeniul politicii internaționale, deosebirile de sistem sau de apartenență la grupări diferite nu pot și nu trebuie să estompeze comunitatea de interese în ceea ce privește consolidarea destinderii și asigurarea ireversibilității sale, consolidarea păcii, progresul întregii umanități.Opinia publică din țara noastră își exprimă satisfacția față de rezultatele pozitive ale actualelor convorbiri la nivel înalt româno-belgiene, cu convingerea că ele vor marca o contribuție de seamă la amplificarea relațiilor bilaterale, în interesul prosperității celor două țări, al cauzei păcii, securității și cooperării în Europa și în lume.

Viorel POPESCU

Adunarea generală a Fe
derației mondiale a foștilor 
combatanți. La lucrarile adunării desfășurate la Maastricht (Olanda), â luat' Cuvîntul delegatul român Nicolae Cioroiu, vicepreședinte al Comitetului foștilor luptători antifasciști, care a prezentat punctul de vedere al României asupra problemei dezarmării, și în primul rind a dezarmării nucleare, care constituie problema crucială a păcii și securității mondiale.

Belgia și R. P. Angola au hotărît să stabilească relații diplomatice la rang de ambasadă.
Evacuarea armamentului 

nuclear american de pe tecito’ riul Olandei și renunțarea la participarea forțelor armate olandeze la strategia nucleară a N.A.T.O. au fost cerute de Partidul Muncii din Olanda. Conducerea Partidului Muncii — cel mai mare partid al coaliției guvernamentale — a hotărît să includă aceste cereri în programul electoral.
Percheziții și arestări. Echipe ale forțelor armate, poliției și securității noului regim militar de la Bangkok operează arestări și percheziții atît în capitală, cît și în localitățile rurale — relatează agenția U.P.I., citind surse oficiale tailandeze. Potrivit unui comunicat oficial al juntei militare, cel puțin 25 de persoane din provincie au fost arestate în perioada de după lovitura de stat, sub învinuirea de apartenență la Partidul Comunist. în urma perchezițiilor efectuate la domiciliul unui mare număr de persoane, au fost confiscate cărțile aparținînd unor autori cu vederi progresiste și s-au operat arestări.
Motiline. Parlamentul vest-eu- ropean a adoptat o moțiune In care deploră noul val de represiuni din Chile, informează agenția Reuter. Adoptată în unanimitate, moțiunea condamnă, de asemenea, asasinarea fostului ministru chilian al apărării, Orlando Letelier, într-un atac cu bombe organizat la Washington luna trecută.
Demonstrațiile populației 

africane imPotriva politicii rasiste promovate de regimul de la Pretoria au continuat joi în Africa de Sud. Poliția sud-africană a intervenit cu violență împotriva participanților la manifestațiile care au avut loc în orașele africane Nyanga, Langa și Guguletu, operînd numeroase arestări.
Un avertisment împotriva 

proliferării nucleare
Un tinăr american, John Phillips, student la Universitatea din 

Princetown, a reușit, in decurs de patru luni, să întocmească planu
rile de construcție a unei bombe atomice, pe care o descrie intr-un 
memoriu de 34 de pagini. Bomba cintărește 72 kg și, potrivit calcule
lor autorului, are o putere distructivă egală cu o treime din cea a 
bombei detonate asupra Hiroșimei. Proiectantul bombei, care a fo
losit doar documentație devenită publică, a declarat că dorește prin 
gestul său să atragă atenția asupra primejdiei pe care o reprezintă 
proliferarea tot mai accentuată a armelor nucleare. Realizind planul 
unei bombe atomice, a spus el, am vrut să demonstrez că, practic, ori
cine are posibilitatea să construiască o asemenea armă, dacă iși poa
te procura plutoniul necesar.

Amintim că, in urmă cu doi ani, alt student american a întocmit 
schema de fabricație a unei bombe atomice. în aceeași perioadă, un 
expert in materie a editat in S.U.A. o carte intitulată „Furt nuclear", 
in care arăta că, in principiu, cunoștințele necesare fabricării unei 
bombe atomice sint la indemina oricui. Iată dezvăluiri semnificative 
care demonstrează, o dată mai mult, necesitatea unor măsuri hotărite 
și eficiente de dezarmare nucleară.

NAȚIUNILE UNITE

încheierea dezbaterilor generale
134 de cuvîntări — o idee dominantă :

NECESITATEA REZOLVĂRII ÎNTR-UN SPIRIT NOU 
A PROBLEMELOR ACUTE 
CE FRĂMÎNTĂ OMENIREA

Joi au luat sfîrșit dezbaterile generale ale celei de-a 31-a sesiuni a 
Adunării Generale a O.N.U. .deschisă la 21 septembrie. în cadrul dezba
terilor au luat cuvîntul reprezentanții a 134 din cele 145 de țări membre 
ale organizației.O trecere în revistă, fie și sumară, a cuvîntărilor rostite pune în e- vidență — dincolo de marea diversitate de opinii și puncte de vedere, potrivit pozițiilor țărilor respective — CONSENSUL CU PRIVIRE LA NECESITATEA ȘI URGENȚA SOLUȚIONĂRII UNOR PROBLEME FUNDAMENTALE ALE LUMII CONTEMPORANE : oprirea cursei Înarmărilor, trecerea fără intîrziere la măsuri ferme de dezarmare, și in primul rind de dezarmare nucleară ; lichidarea subdezvoltării, înlăturarea prăpastici dintre țările bogate și cele sărace și instaurarea unei noi ordini economice internaționale, care să asigure dezvoltarea cu prioritate, economică și socială, a statelor rămase in urmă ; stingerea prin mijloace politice a focarelor de încordare de pe

★în cadrul unei reuniuni a Comisiei a Vl-a pentru probleme admi- nistrativ-bugetare a O.N.U., Australia și India au cerut recrutarea unui
Primul ministru al Danemarcei a primit delegația 

parlamentară românăCOPENHAGA 15 (Agerpres). Delegația parlamentară română condusă de Nicolae Giosan, președintele Marii Adunări Naționale, care întreprinde o vizită oficială în Danemarca, a fost primită, vineri, de primul ministru al acestei țări, Anker Joer- gensen. Cu această ocazie, au fost discutate posibilitățile de amplifica
Sesiunea Adunării de Stat 

a R. P. Ungare,care 8 dezbătut și aprobat proiectul de lege privind cultura de masă și alegerile de de- putați în sfaturile populare, precum și darea de seamă privind îndeplinirea programului de dezvoltare și măsurile ce se impun pentru îndeplinirea planului pe perioada 1976— 1980 în industriile aluminiului, petrochimiei și gazului metan, și-a încheiat lucrările.
La Varșoviaa soslt pre?edin- tele Franței, Valery Giscard d’Es- taing, care face o vizită particulară la invitația lui Edward Gierek, prim- secretar al C.C. al P.M.U.P.
Congres. Cel de_al 27-,ea Con' greș al Partidului Socialist Muncitoresc Spaniol va avea loc între 4 și 7 noiembrie la Madrid. Este pentru prima dată în ultimii 42 de ani cînd congresul partidului se desfășoară în Spania. Vor fi prezenți 800 delegați din toate provinciile Spaniei, precum și numeroși oaspeți de peste hotare, printre care Franțois Mitterrand, prim-șecretar al P.S. Francez, Mario Soares, primul ministru portughez și secretarul general al P.S. Portughez, Olof Palme, liderul P.S.D. din Suedia, Willy Brandt, conducătorul P.S.D. din R.F.G), Anker Joergensen, primul ministru danez, și Benito Craxi, lider al P.S. Italian. Hotărîrea convocării congresului la Madrid a fost a- doptată fără aprobarea oficialităților spaniole.
Dezbateri parlamentare. Adunarea Națională a Franței a respins un proiect de lege prezentat de deputății opoziției, care prevedea instituirea unei taxe speciale asupra capitalurilor marilor întreprinderi și a averilor personale importante. A- genția Associated Press menționează că această decizie a forului legislativ intervine în contextul examinării planului de austeritate anunțat recent de noul guvern condus de Raymond Barre, care și-a fixat ca prim obiectiv reducerea de la 9.5 la 6,5 la sută a ratei anuale a inflației.
„Afacerea Lockheed".Gu- vernul nipon a publicat raportul interimar asupra implicațiilor afacerii „Lockheed" în Japonia. Potrivit documentului, 18 personalități guvernamentale și membri ai parlamentului au primit în mod ilegal diferite sume de bani din partea reprezentanților companiei americane. Raportul nu dezvăluie numele celor vinovați de corupție. Agenția U.P.I., citind surse politice nipone, menționează însă că printre personalitățile politice implicate se află fostul prim-ministru Ka- kuei Tanaka, fostul șef de cabinet Susumo Nikaido și fostul ministru al transporturilor Hideyo Sasaki, alți opt foști miniștri și membri ai parlamentului din partea Partidului Liberal-Democratic, de guvernămînt. 

glob ; restructurarea O.N.U. in conformitate cu marile schimbări petrecute în ultimele decenii, creșterea eficienței organizației in întreaga viață internațională ; lichidarea definitivă a ultimelor rămășițe ale dominației coloniale, eradicarea a- partheidului și rasismului.Sînt probleme pentru a căror reglementare România socialistă militează cu consecvență prin întreaga sa politică internațională, inclusiv în cadrul actualei sesiuni a O.N.U. Este de altfel profund semnificativ că în cuvîntările multor reprezentanți ai țărilor membre s-au putut regăsi, într-o formă sau alta, poziții și idei fundamentale susținute de țara noastră — ceea ce atestă caracterul lor realist, faptul că ele corespund imperativelor lumii în care trăim.*număr mai mare de femei pentru secretariatul organizației mondiale, mai ales în posturi importante.

re, în continuare, a relațiilor de prietenie și colaborare dintre România și Danemarca, în interesul ambelor popoare, al cauzei cooperării, securității și. păcii în Europa și în întreaga lume. Delegația a avut convorbiri cu K. B. Andersen, ministrul afacerilor externe, și cu Eva Gredal, ministrul afacerilor sociale.
MOSCOVA.

„A treia generație 
cosmică"

Comentind noul experiment 
cosmic, lansarea, joi seara, a 
navei cosmice „Soiuz-23", care 
urmează să se cupleze cu sta
ția științifică orbitală „Saliut-5", 
pfesU sov fetică remarcă > tinere- 
țea -eelor doi cosmonauți ^-‘"Comandantul navei, locotenent-co- 
lonelul Viaceslav Zudov are 34 
de ani, iar inginerul de bord, 
Valeri Rojdenstvenski — 37 de 
ani. De aici și titulatura de „a 
treia generație cosmică" pe care 
le-o dă. ziarele. Zudov a fost 
pilot civil, iar Rojdenstvenski... 
scafandru de mari adincimi, am
bii fiind recrutați pentru corpul 
de cosmonauți in 1965. La ora 
cind va apărea ziarul, „Soiuz-23" 
va fi făcut corp comun cu „Sa
liut-5" — care efectuase pină 
joi seara 1 840 de revoluții in 
jurul Pămintului — in vederea 
unei game largi de experiențe 
științifice.

I. DUTA

„Clubul de la Roma“, analizînd problemele contemporaneității, 
formulează, în Raportul al III-lea, o concluzie realistă:

„Este necesară o nouă ordine economică 
și politică internațională"

„Clubul de la Roma" — care reunește o serie de oameni de știință din 
mai multe țări ale lumii și a devenit vestit prin controversa stirnită in 
urmă cu trei ani prin raportul „Limitele creșterii", fiind apoi nevoit să re
vină asupra concluziilor și pronosticurilor sale sumbre privind perspecti
vele de dezvoltare a omenirii, printr-o nouă lucrare, „Omenirea la răspin- 
tie", tradusă și în limba română — a elaborat acum cel de-al III-lea ra
port al său. Tema principală : lumea a treia și problema decalajelor eco
nomice.

Săptăminalul francez „L’EXPRESS" publică in ultimul său număr un 
interviu cu Maurice Guernier, unul din fondatorii Clubului de la Roma și 
unul din experții care au elaborat acest al III-lea raport.„Clubul de la Roma" — declară Guernier — a fost creat în 1968, într-un moment în care am devenit conștienți de faptul că trăim într-o lume in dezechilibru crescînd și că această evoluție trebuie evitată. De aici concluzia necesității imperioase a instaurării unei noi ordini economice internaționale. Ne propunem să demonstrăm că ordinea internațională actuală nu se poate perpetua. Este imposibilă prelungirea situației în care popoarele bogate continuă să se îmbogățească, iar cele sărace, din ce in ce mai numeroase, continuă să sărăcească. Aceasta va duce la o confruntare internațională fără precedent. Pentru a o evita, noul raport prezintă un ansamblu de propuneri, subliniind. în’fiecare domeniu, măsurile ce trebuie luate imediat, precum și obiectivele pe termen lung.Responsabilitatea acestui raport a fost încredințată prof. Jan Tinbergen, distins cu Premiul Nobel pentru economie. Raportul a fost întocmit de un grup de 20 de ex- perți — zece din țări din lumea a treia și zece din țări industrializate. Astfel, în fiecare domeniu — energie, alimentație, materii prime, probleme financiare etc. — propunerile raportului sînt opera comună a unui reprezentant din lumea a treia și unui reprezentant din lumea țărilor dezvoltate.Referindu-se la faptul că, în căutarea soluțiilor, grupul pornește de la realitățile economice actuale, interlocutorul subliniază : Noi n-am inventat soluții geniale și nici rețete miraculoase. Ideea nouă în jurul căreia am discutat foarte mult

Reuniune arabă restrînsă consacrată 
situației din LibanAgențiile U.P.I. și France Presse transmit din Beirut că pentru sîmbă- tă, 16 octombrie, a fost convenită convocarea, la Riad, a unei reuniuni în șase, la nivel înalt, cu participarea regelui Khalid al Arabiei Saudite, șeicului Sabah al Salem al Sabah, emirul Kuweitului, președintelui Libanului, Elias Sarkis, președintelui Siriei, Hafez El Assad, președintelui Egiptului, Anwar El Sadat, și președintelui Comitetului Executiv al O.E.P., Yasser Arafat. Scopul conferinței restrinse este exploatarea posibilităților de a se ajunge la o reglementare a situației din Liban.Agenția France Presse apreciază că reuniunea de la Riad se înscrie în cadrul eforturilor generale pe plan arab în vederea reglementării pe cale politică a conflictului din Liban. In cazul în care în capitala saudită se ajunge la un consens asupra modalităților de soluționare a crizei libaneze, aceasta va avea un efect favorabil și asupra desfășurării reuniunii la nivel înalt general arabe, care își va începe lucrările luni la Cairo.Președintele Comitetului Executiv al O.E.P., Yasser Arafat, nu va lua parte la reuniunea la nivel înalt a Ligii Arabe, care urmează să înceapă

FOTO-ACTUALITATE

In preajma conferinței constituționale asupra problemei rhodesiene: 
doi din liderii mișcării de eliberare a poporului Zimbabwe — Joshua 
Nkomo (dreapta) și Mugabe (stînga) — în timpul unei conferințe de 
presâ desfășurate la Dar Es Salaam (Tanzania), cu care prilej s-au 
pronunțat pentru transferul puterii către populația majoritară africană• Ministerul de Externe britanic continuă activitățile de pregătire a conferinței de la Geneva în problema rhodesiană, transmite A.F.P., dar nu este exclusă o amînare a deschiderii lucrărilor. O decizie privind a- minarea se va lua în funcție de rezultatele consultărilor pe care le are în prezent în Africa australă Denis Grennan, consilier special pentru problemele africane la Foreign Office. Aceste consultări, precizează agenția, se axează pe probleme ce privesc componența delegațiilor participante, aminarea deschiderii conferinței, ținîndu-se cont de faptul că unii lideri africani au în vedere o astfel de ipoteză, precum și chestiuni ce privesc desfășurarea reuniunii propriu-zise.
Plenara C. C. al Partidului Muncii din AlbaniaIn zilele de 12—14 octombrie a avut loc, sub conducerea lui Enver Hodja, prim-secretar al Comitetului Central al Partidului Muncii din Albania, a 10-a plenară a C.C. al P.M.A., în cadrul căreia au fost examinate și a- doptate rapoartele ce vor fi expuse la Congresul al VII-lea al partidului, respectiv raportul intitulat „Cu privire la activitatea Comitetului Central al Partidului Muncii din Albania", care va fi prezentat de primul secretar al C.C. al P.M.A., și ra

constă nu în faptul de a distribui grîu, tractoare sau automobile în lumea a treia, ci de a realiza o «egalitate de șanse» în procesul dezvoltării. Trebuie să se înțeleagă că dezvoltarea nu este un bun al bogaților. Desigur, este necesar ca lumea industrială să consimtă la anumite sacrificii. Dar, în același timp, trebuie ca lumea a treia să-și
• Nu mai este posibilă pre
lungirea situației în care 
statele bogate continuă să 
se îmbogățească, iar cele 

sărace să sărăcească.

manifeste, acționînd, voința de a se dezvolta. Se impune ca guvernele din lumea a treia să înfrunte propriile probleme, să le dea prioritate, să înfăptuiască reforme agrare, să educe țărănimea, să întocmească programe proprii.O altă idee care începe să se contureze în lumea a treia se referă la faptul că obiectivul dezvoltării nu impune cu necesitate imitarea modelului occidental. Trebuie ca țările din lumea a treia să-și definească propriul lor model de dezvoltare. In același timp, relevă Guernier, noua ordine internațională nu se referă numai Ia domeniul economic. Ea presupune, totodată, reorganizarea relațiilor politice.Relevînd complexitatea problemelor economice ce se impun soluționate, economistul francez a declarat : Investițiile necesare pină la sfîrșitul secolului sînt fabuloase. 

luni la Cairo — relatează agenția France Presse, citind surse palesti- nene din capitala egipteană. Organizația pentru Eliberarea Palestinei va fi reprezentată la conferința ligii de Faruk Kaddumi, șeful Departamentului politic al O.E.P.în ce privește situația militară, U.P.I. relatează că unități siriene, împreună cu efective ale miliției fa- langiste, înaintează spre porțile Beirutului, reușind să ocupe alte două sate, considerate ca poziții strategice ale forțelor palestinene și progresiste. In sud, forțele siriene înaintează spre orașul Sidon. Surse palestinene, citate de U.P.I., au confirmat căderea localităților Shanay și Bhamdoun, situate la circa 20 km de Beirut, pe șoseaua spre Damasc. Postul de radio Damasc a informat despre căderea orașului Bhamdoun. Un purtător de cuvînt palestinean a arătat însă că forțele progresiste și palestinene continuă rezistența în zona acestei localități montane.Referindu-se la înaintarea forțelor siriene din două direcții — est și nord — spre orașul Sidon, surse palestinene au arătat că forțele de pace ale Ligii Arabe, situate pe înălțimile Hilaliyeh, din fața Sidonului, au fost retrase.

portul intitulat „Cu privire la Directivele Congresului al VII-lea referitoare la al șaselea plan cincinal de dezvoltare economică și culturală a R.P. Albania în anii 1976—1980", care va fi prezentat de Mehmet Shehu, membru al Biroului Politic al C.C. al P.M.A., președintele Consiliului de Miniștri al R.P. Albania.La încheierea plenarei, primul secretar al C.C. al P.M.A., Enver Hodja, a rostit o cuvîntare — informează agenția A.T.A.

Populația lumii a treia se va dubla în decurs de 25 de ani. Aceasta înseamnă că numai pentru a se menține nivelul de viață actual, atit de coborît, va trebui dublată cantitatea de echipamente existente, vor trebui dublate suprafețele cultivate etc.In aceste condiții este absurd, de pildă, să irosim petrolul folosindu-1 drept combustibil la mașini. Petrolul este o materie primă rară, care se va epuiza în decurs de 30—40 de ani și pe care trebuie să-l păstrăm, dîndu-i o destinație mai bună, de pildă pentru producerea de îngrășăminte.Un lucru este sigur : dezvoltarea lumii a treia implică depășirea crizei' economice occidentale. Fără aceasta este imposibil să se asigure investițiile necesare. Avînd milioane de șomeri, lumea țărilor industriale va trăi mai rău, dar poate supraviețui. In timp ce lumea a treia, prin perpetuarea crizei, ar fi lovită iremediabil. Conducătorii din țările industriale trebuie să înțeleagă însă că dacă creșterea este indispensabilă, ea nu mai trebuie să fie continuată în condiții de irosire și risipă. „Clubul de la Roma" încearcă să demonstreze conducătorilor politici și economici consecințele actelor lor. El le furnizează informații mondiale și un mijloc științific pe baza căruia să ia ho- tărîri, fără să ignore repercusiunile pe care aceste hotărîri le vor avea asupra viitorului.Concomitent, a fost dat publicității un alt raport, intitulat „Viitorul economiei mondiale", elaborat sub egida O.N.U. de către un grup de economiști de la universitățile americane Harvard și Brandeis. Concluzia raportului este că obiectivele stabilite în „cel de-al doilea deceniu al dezvoltării" pentru lichidarea decalajelor economice sînt insuficiente, fiind necesare măsuri mai ample și mai profunde în vederea soluționării problemelor care confruntă economia mondială, în interesul tuturor statelor — atît al celor dezvoltate, cit și al celor în curs de dezvoltare.
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